
Sportdag
Circusproject
Avanco is eigenzinnige kruisbestuiving van 
avonturensport, circus en spektakel.



Zin in een uitje met de collega’s, 
vriendenkring, ouderraad?

Iedereen is welkom bij Avanco voor avontuur op elk niveau, ludieke 
groepsactiviteiten en onversneden amusement. Ontdek onze formules 
op de website en beleef  een onvergetelijke dag!

Sportdag bij Avanco!
Zweet parelt op je voorhoofd. Je klasgenoten en 
juf  moedigen je aan: “Spring dan!”. Een ogenblik 
en een zweefduik later bengel je aan de trapeze.
 
Ons groene domein in Aalbeke is de gedroomde 
plaats voor een sportdag. Het terrein is volledig 
uitgerust om grote groepen te ontvangen en deze 
een bijzonder afwisselend programma te bieden. 
Samen met je leerlingen maak je plezier tijdens 
activiteiten ter land, ter zee, in de lucht en onder 
de grond. In samenspraak met ons avonturenteam 
kiest u tot 5 verschillende activiteiten en stelt u zo 
uw programma samen voor een onvergetelijke dag.
Ontdek ze allemaal in deze brochure!



Circusproject op school!
Tover je school om tot een magisch circus. De 
wereld van clowns, jongleurs en acrobaten is een 
spannend en opwindend universum om met je 
leerlingen in te duiken. Onze monitoren leren je 
allerlei circustechnieken aan: van jongleren tot 
rijden op de eenwieler. We oefenen voor de 
spectaculaire slotshow die de leerlingen zelf  
maken en waar familie en vrienden zich vergapen 
aan onze kunstjes.

Alles is mogelijk!
- Circusworkshop ( in samenspraak kiezen we de intensiteit hiervan)
- Alle circusmateriaal blijft gedurende een week op school om veel te   
  oefenen
- Circustent met verlichting, piste, tribunes,.. 
- Suikerspin- en popcorn machine
- Spectaculaire slotshow door Avanco
- Maak als school winst met dit volledige project
- Combineer een circusproject met een sportdag /schoolreis voor de  
  hele school en geniet van exclusieve kortingen
- Tijdens een gesprek leggen we jullie graag alles uit



Animatie tijdens het schoolfeest.
Zoek je een interactieve en originele workshop voor jong en 
oud? Ontdek de magische circuswereld.  Onze ervaren 
monitor brengt een kist vol verrassend circusmateriaal mee 
en geeft jullie een aantal basistechnieken mee. 
Van acrobatie op een loopton, de clown uithangen op de 
minifiets of  jongleren met kegels: je kan het zo gek niet 
bedenken. 

Luister je schoolfeest op met:

- Een speleobox voor alle leeftijden. Dit kan met of  zonder klimmuur.
- Een retro popcornmachine (inclusief  ingrediënten).
- Een suikerspinmachine (inclusief  alle ingrediënten).
- Circusworkshop
- Kinder schuttersparcours met tal van leuke schietactiviteiten: 
  (boogschieten, blaaspijpschieten, katapult,...)
- Ook voor volwassenen kunnen wij heel wat leuke activiteiten voorzien.
- Wij voorzien ook activiteiten op maat



“Avanco is
actie en adrenaline. Avanco is het puntje van 
de stoel, de spanning voor de sprong. Avanco 

is de openvallende mond en de 
zalige herinnering.”

Contactgegevens
www.avanco-adventure.com 
avancokortrijk@gmail.com
+32 474/68 67 13
            
            Avanco Adventure              
              

                                                 Bedrijven Teambuilding  
                                    Family day, Bedrijfsevents,  Openingsfeest,  
                                 Animatie...

                             Scholen Sportdagen, Circusproject,
                        Schoolfeest, Animatie op verplaatsing...

                  Volwassenen Paintball,  Vrijgezellen   
            Familiefeesten, Communie- Lentefeest, Verenigingen...

       Jeugd Verjaardagsfeestjes, Kampen, Avontuurlijke  
   woensdagen...


