NY CIRKUS FESTIVAL
13.-28. AUGUST 2014
Københavns Internationale Teater præsenterer 8 nycirkus-forestillinger 8 steder i København i løbet
af 16 dage. I telt, udendørs og på scener.
Der er cirkuskærlighed i manegen og flyvende akrobater under åben himmel. Karismatisk æggejonglering i gemt biograf. Reb serveret på 100 måder. Fandenivoldsk artisteri med knivkast, ild og
øksebalancering. En mand, en rulle ståltråd og to pæle i al sin sublime enkelthed. En verdensmester i
magi, der får virkeligheden – og mennesker – til at fordufte. Og hovedjonglering og hjulspin med
sydlandsk charme og skandinavisk præcision.
FESTIVALEN ÅBNER MED FLYVENDE CIRKUSFORELSKELSE…
Åbningen 13. august er lagt i hænderne på to dygtige og vanvittige franske kompagnier.
Cirque Aïtal er alles yndlinge, hvor end de kommer frem. Den store, stærke franskmand Victor, der er
lige så blød som sine krøller, og den vimse finne Kati, der er lige så lille, som hun er hidsig. Og som kan
flyve højere, end hun kan råbe. De er kærester, cirkuskolleger og altid på farten. Tanket op med lige
dele vanvid og charme tager de os med på road trip gennem deres liv. Clash mellem finsk
temperament og fransk amour serveres med akrobatisk opfindsomhed, rock’n’roll attitude og
rendyrket cirkuskærlighed i deres eget telt med udsigt til Den Lille Havfrue.
Se ’For Better or for Worse’ af Cirque Aïtal i telt på Refshaleøen 13.-17. aug. Billet: www.scenebillet.dk
Marcel et ses drôles de femmes (Marcel og hans skøre kvinder) er ikke bange for noget. De laver
luftakrobatik under åben himmel – højt til vejrs og med den hårde grund som underlag. Går det galt, så
går det grueligt galt.
Se ’Miss Dolly’ af Marcel et ses drôles de femmes udendørs og gratis, Islands Brygge 13. aug kl 17 & 19.
NB! Marcel og co. er på stor danmarksturné og spiller i alt 33 forestillinger i 17 byer, f.eks. 1. aug. i
Helsingør, 2. aug. i Frederiksværk og 5. aug. i Gilleleje. Se turnéplan
…OG FORTSÆTTER MED SÆRT FASCINERENDE SOLOER
I festivalens første uge kan du desuden opleve to soloer.
Jeanne Mordoj spiller på Christiania i den gamle biograf. I 2012 optrådte hun også på Christiania i Den
Grå Hal som den skæggede dame akkompagneret af operasyngende dyrekranier. Denne gang når
hendes særhed nye højder, når hun tager sin fascination af æg til det ekstreme. Vigtigste rekvisit er
æggeskaller fra 50 brune æg, knækket i to. Festivalens teknikhold glæder sig usigeligt til den opgave…
Se ’La Poème’ af Jeanne Mordoj i Byens Lys 14. og 15. aug. Billet: www.scenebillet.dk
Alexis Rouvre er nyuddannet jonglør af den utraditionelle slags. Yndlingsobjektet er reb, og når man
jonglerer med dem, forvandler de sig til de forunderligste ting. Berusende, skævt og uforudsigeligt.
Se ’Cordes’ af Alexis Rouvre på Københavns Musikteater 17.-19. aug. Billet: www.scenebillet.dk

KONTAKT: For pressebilletter, interviews, fotos, m.m., kontakt kommunikationskoordinator Louise Kaare
Jacobsen på lkj@kit.dk eller tlf. 23 80 55 39

PROGRAM FOR NY CIRKUS FESTIVAL 2014
For Better or for Worse ● Cirque Aïtal – telt på Refshaleøen 13.-17. aug.
Miss Dolly ● Marcel et ses drôles de femmes – Islands Brygge 13. aug.
La Poème ● Jeanne Mordoj – Byens Lys / Christiania 14.-15. aug.
Cordes ● Alexis Rouvre – Københavns Musikteater 17.-19. aug.
Risque Zéro ● Galapiat – telt på Refshaleøen 21.-24. aug.
Miettes ● Rémi Luchez – Carlsbergs Akademihave 22.-24. aug.
Oktobre ● Oktobre – Dansehallerne 25.-27. aug.
Clockwork ● Sisters – Dansekapellet 26.-28. aug.
Program på www.kit.dk
Billetter på www.scenebillet.dk

HVAD ER NYCIRKUS?
Se videoen, og bliv klogere.

HVOR ER DER NYCIRKUS?
Nycirkus har hidtil hovedsageligt været et hovedstadsfænomen, men flere og flere scener over hele
landet har taget genren til sig. Københavns Internationale Teater har derfor arrangeret en
danmarksturné med 4 kompagnier, der spiller i alt 43 forestillinger i 17 byer. Se turnéplan.
Samtidig rykker nycirkus ind i skoler og institutioner over hele landet. Københavns Internationale
Teater og 18 kommuner præsenterer med støtte fra Nordea-fonden Nycirkus på Skemaet, der tilbyder
nycirkus til unge over hele landet fra august. Læs mere på www.nycirkuspaaskemaet.dk
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