
– När de lär sig jonglera och cykla enhjuling pratar vi samtidigt om lite begrepp som 
tyngdpunkt och vilka krafter som inverkar, säger Amanda Haux, pedagog på 
Vattenhallen Science Center.
Axel Mueller från Lomma kan redan jonglera med tre bollar och låter en boll landa 
elegant på nacken när han böjer sig ner.
– Det är kul men jag kör framför allt diabolo, säger han.
Hjalmar Risinger är inte bara civilingenjörsstudent, han är också cirkusartist och 
håller i träningen när sju barn provar på allt från jonglering till enhjuling.

Gravitationskraften är högst påtaglig när barnen lär sig jonglera. Vattenhallen har 
öppnat cirkusskola för att locka ännu fler till naturvetenskapen.



Det är många bollar i luften när barnen provar sig fram. De övar under tyst 
koncentration och allt som hörs är dunsen av bollar som inte fångas.
Frida Holanders bollar verkar vilja åt olika håll hela tiden. Det är första gången 
hon försöker sig på jonglering.
– Man ska inte kasta flera bollar samtidigt, säger hon och provar igen.
– Rytmen är det viktiga, säger Hjalmar Risinger.



Han tipsar om att högre kast ger mer tid. Så är det också med diabolo där en trissa hålls 
snurrande med hjälp av ett snöre och två pinnar. Om linan spänns flyger trissan högt 
upp i luften men att fånga den igen är en annan sak.
Armar stäcks förväntansfullt upp i luften och håller snöret spänt men trissan låter sig inte 
tämjas så lätt. Mycket träning återstår.
Vattenhallen har sedan tidigare teknikskola för barn på sommaren, men nu är utbudet 
breddat med cirkus.
Det långsiktiga målet är som vanligt att locka fler ungdomar att studera naturvetenskap.
– Vi vill nå nya målgrupper med nya infallsvinklar, säger Amanda Haux.
På fredag avslutas kursen med en föreställning där barnen visar upp vad de lärt sig.
Nästa vecka fortsätter cirkusskolan och då krävs ingen föranmälan.
Den pågår tisdag till fredag, mellan klockan 13 och 15. Vecka 28 hålls en ny cirkusvecka 
för barn över 10 år.
Vattenhallen Science Center har börjat med cirkusskola för att locka fler barn till 
naturvetenskapen.




