Pressenote, 25. juni 2012

Husk Ny Cirkus Festival lige efter sommerferien
Sæt kryds i kalenderen 6.-22. august, så du ikke går glip af dette års Ny Cirkus Festival. KIT har
håndplukket de mest interessante forestillinger fra den europæiske scene og præsenterer navne som
Gandini Juggling, Subliminati og Karl Stets.
Til juli modtager du en anmelderinvitation med information om de enkelte forestillinger, men du kan allerede
nu se det samlede program for festivalen her, så du ved, hvad der venter efter sommerferien.
222 meter reb, 100 æbler, 9 musefælder
6.-22. august er Københavns Internationale Teater vært for Ny Cirkus Festivalen. Blandt
ingredienserne er 222 meter reb, 100 æbler, 9 musefælder, 3 kg tørre blade, 1 skæg og mandekroppe i
massevis.
Over 17 dage i august kan du opleve 9 forskellige forestillinger, der spænder fra intime enmandsshows til
balstyriske kompagnier. Fra lattervækkende galskab til eftertænksom filosoferen. Der er noget for enhver
smag og aldersgruppe.
Københavns Internationale Teater har aldrig haft et scenerum, men udnytter hele byen som sin åbne scene.
Du kan derfor finde forestillingerne så forskellige steder som Den Grå Hal på Christiania, Tietgenkollegiets
smukke gård og inde i en lastbil på Islands Brygge.
Jonglører, skæggede damer og beatboxende syretrip
Festivalen åbner med en sværvægter i europæisk Ny Cirkus: Gandini Juggling, hvor 100 æbler, 9
jonglører og et thestel spiller hovedrollen. Der er i år også gensyn med sidste års succes Circ’ombelico og
deres minimalistiske parakrobatik i en lastbil. Den skæggede dame Jeanne Mordoj viser med sin bizarre
hyldest til det excentriske, at hun er mere end bare en freak, mens danske GLiMT udforsker verden fra et
”garnnøgle” af 222 meter reb. Vildskaben får frit løb, når Subliminatis bad boys tager publikum med på et
beatboxende kaotisk syretrip gennem europæisk politik.
Akrobatiske ulve og mystisk cirkusmagi
Un loup pour l’homme udforsker akrobatens vilkår med legesyg nysgerrighed. Ulveflokken La Meute får
afløb for deres utæmmelige vildskab under åben himmel. Danske Karl Stets, der har turneret verden rundt,
kommer nu endelig tilbage til Danmark med sin mystiske cirkusmagi, der kan tryllebinde hele familien. På
Prags Boulevard sørger TinCanCompany og Cikaros for kabaret- og feststemning med sprudlende danske
Ny Cirkus-artister og udenlandske gæstestjerner.
Det samlede program for festivalen kan ses her.
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