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När du lär dig ett språk så måste du bli barn nytt, du gör misstag, du kan inte uttala allt
rätt och det ska du inte heller kunna. Men om vi använder oss av cirkusen där
lindansaren, clownen och akrobaten finns? Hur gör lindansaren när hon böjer verb? Vad
gör clownen när han säger fel? Var i kroppen sitter sorgen över att inte kunna sitt språk
och hur skulle den låta eller se ut?
Språkcirkusen är till för barn mellan 6 och 11 år som tillsammans med två clowner - Siri
Hamari och Erik Rosales - och en samisk språkexpert – Patricia Fjellgren - får vara med
om två dagar av akrobatik, clowneri och en lek med de samiska språken.
Språk är något som alla kan och med Språkcirkus vill vi leka med språket så att
samiskan inte bara förknippas med något som vi talar i skolsalen. Att vi använder
språket som med hjärnan och kroppen. Vi vill inte att ungdomars ska kunna säga; Det
här med språk är inte något för mig, jag är dålig på språk. Ingen är dålig på språk, det är
bara att man inte hittat rätt sätt.
Språkcirkus är ett lekfullt sätt att börja kommunicera med kroppen, få en smak av
cirkusens värld och tillsammans kommer vi att leka, dansa breakdans, jonglera och rida
på käpprenar.
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Patricia Fjellgren är samisk språkexpert som under våren 2017 vann Språkrådets
minoritetsspråkpris. Patricia fick priset för sitt glädjefulla och professionella arbete med
att återuppliva de samiska språken. Tidigare har hon bl.a. arbetat på Samiskt
språkcentrum med språklig revitalisering.
Siri Hamari är uppvuxen i en finsk clownfamilj och var bl.a. med och startade upp
cirkus Cirkör när hon gick på Teaterhögskolan i Stockholm. Siri arbetar som
skådespelerska och clown i en mängd sammanhang och har under de senaste åren också
arbetat mycket utomlands som en del av Clowner utan gränser.
Erik Rosales är clown och frontman för Sirqus Alfon som uppträtt på gator och scener
över hela världen – från Edinburgh . Idag arbetar han i flera olika skepnader bl.a. med
Charlie Caper (trollkarl) i samarbetet D1gitis.
Språkcirkusen stöds av Nordisk Kulturkontakt under 2018 .

