Besøg på Cirkusmuseet, hvad gør jeg?
Booking
Du kan enten ringe på tlf. 3649 0030 og kontakte museumsinspektør Mikkel Knudsen eller
sende en mail til mkk@hvidovre.dk med oplysninger om, hvad I vil booke, hvornår det skal
være (gerne flere datoforslag), hvilket klassetrin det er for, og hvordan I vil betale.
Vi vil herefter kontakte dig og bekræfte bookingen.

Madpakker
Vi har rum, hvor madpakkerne kan spises, men det er nødvendigt at reservere, når du booker et
besøg på museet, da de kan være optaget af anden aktivitet.

Betaling
Vi modtager kontanter, checks og dankort, men vi kan også sende en regning til skolen/
institutionen. Du skal blot maile os navn og adresse på skolen, referencenavn samt EAN-nr.
eller cvr.nr., hvis skolen har et sådant.

Aflysning eller forsinkelse
Andet kan komme i vejen for besøget og i så fald bedes du ringe hurtigst muligt til
tlf. 3649 0030 og aflyse besøget, eller oplyse at I er forsinket. Andre grupper kan være booket
umiddelbart efter jeres, så derfor kan vi ikke garantere, at vi kan levere det planlagte produkt,
hvis I bliver forsinket. Vi tager fuld pris også hvis forløbet bliver tidsmæssigt afkortet grundet
forsinkelsen. Ved et bekræftet besøg, hvor bestilleren ikke møder op og ikke aflyser, sender vi
en regning på det fulde beløb

Hvordan kommer jeg der til?
Tjek rejseplanen www.rejseplanen.dk inden I tager af sted. I kan tage bus 1A til Avedørelejren,
stoppestedet er 20 m. fra museet. Husk at det skal være bus 1A med stop på Avedøre St.. I kan
også tage S-tog linie A til Avedøre St. 1200 m. fra museet. Bus 1A kan også benyttes fra stationen.

Forberedelse
Ved blot et minimum af forberedelse bliver kvaliteten af besøget kraftigt forbedret. På vores
hjemmeside kan du hente forslag til forberedelse.

Min rolle i forbindelse med besøget?
Vi forventer, at læreren følger med klassen rundt og kan støtte op undervejs. Vi foretrækker dog
at rundviseren/artisten fører ordet og at læreren kun bryder ind, hvis der er elementer som eleverne har brug for at få uddybet, eller hvis eleverne kommer udenfor rundviserens pædagogiske
rækkevidde. Vi opfordrer dog til, at eleverne får en chance, da det er vores erfaring, at de som
regel opfører sig pænt og er nysgerrige og måske endda opfører sig anderledes end i deres vante
ramme. Elever der ikke viser respekt overfor rundviseren/artisten, kammeraterne eller stedet og
som gentagne gange søger at saboterer forløbet, har vi en forventning om, at læreren skrider ind
overfor.

