Det bedste Ny Cirkus gæster Danmark
Pressemeddelelse, torsdag den 27. maj 2010.

Københavns Internationale Teater (KIT) præsenterer dette års sommerkavalkade med det allerbedste
internationale Ny Cirkus. Fra akrobatisk ekvilibrisme og halsbrækkende stunts til poetiske jonglører og
moderne klovne. Programmet har høj kvalitet og appellerer til publikum i alle aldre! Som noget nyt gæster
forestillingerne ikke blot hovedstaden, men går i sensommeren på turné i provinsen.
Fra 6. august til 31. august præsenterer KIT 9 forestillinger i København, der sammen viser bredden i Ny
Cirkus. Man kan opleve majestætisk jonglørpoesi akkompagneret af flygel i Diamantens elegante rammer,
når franske Collectif Petit Travers bjergtager publikum. Mellem Remisens rå vægge på AFUK’s artistskole kan
finske Race Horse Company opleves med deres nærmest brutale, hæsblæsende Ny Cirkus i et Tarantinoinspireret sceneri. Udendørs i hovedstadens parker kan man tage familien med på picnic og glædes over 2
geniale gartnerklovne i skikkelse af Ny Cirkus’ grand old men Jean-Paul Lefeuvre & Didier André.
2 ekstremer inden for genren er den isnende smukke og lyriske performance af Compagnie Non Nova, mens
marokkanske Chouf Ouchouf med deres energiske og livsglade forestilling skaber betagende billeder
igennem akrobatik, en pulserende lydkulisse og en enestående arkitektonisk koreografi.

NYT: Danmarksturné
Som noget ganske nyt har KIT i år valgt at lave en omfattende turné rundt i landet efter forestillingerne har
spillet i København. Okidok, den fabelagtige belgiske klovneduo, der ved tidligere festivaler har spillet for
udsolgte huse i København, kommer på danmarksturné med deres helt nye forestilling Slips Inside. Men
også danske TinCanCompany kan opleves i provinsen sammen med finske Race Horse Company og de
elegante boldjonglører fra Collectif Petit Travers.
Der er lagt op til en sommer med store oplevelser i selskab med det bedste inden for Ny Cirkus!
Se hele programmet på www.kit.dk Her kan man også bestille billetter samt rekvirere et trykt gratis
program, der tilsendes med posten.
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Danmarksturne:
Okidok: Rødovre, Slagelse, Horsens, Aalborg, Hørsholm, Ballerup og Værløse
Collectif Petit Travers: Horsens
Race Horse Company: Slagelse, Rødovre og Næstved.
TinCanCompany: Aalborg, Næstved, Frederiksværk, Birkerød, Horsens og Vejle.
Spillesteder og datoer for turné findes her….

