Internationalt Ny Cirkus-hit rejser landet rundt
Pressemeddelelse 24. oktober 2011

De to belgiske kultklovne fra OKIDOK drager på danmarksturné med deres anmelderroste
publikums-hit ’Slips Inside’ til november. Ny Cirkus oplever en stigende popularitet på de danske
scener, og turnéen bidrager til at udbrede genren til publikum i hele landet.
De fænomenale belgiske klovnestjerner fra OKIDOK tog Danmark med storm i sommeren 2010,
hvor de optrådte på Københavns Internationale Teaters Ny Cirkus Festival med efterfølgende turné.
’Slips Inside’, som vandt juryens pris på Milano Clown Festival 2009, fik topanmeldelser, og
publikum jublede. Nu er de tilbage på danmarksturné 1. – 30. november med 19 forestillinger på 14
teatre – enkelte steder på genvisit, de fleste steder for første gang.
Samarbejde om Ny Cirkus til hele landet
Turnéen bliver til i et samarbejde mellem Københavns Internationale Teater og Turnénetværket. Fra
hovedsageligt at have været et københavnerfænomen er der nu stor interesse for Ny Cirkusforestillinger fra teatre og kulturhuse landet over, og publikum har fået øjnene op for denne
nyskabende og opfindsomme genre.
”Vi glæder os meget over, at interessen for Ny Cirkus har bredt sig til hele landet. Det er en genre,
der favner bredt på tværs af alder, og som gennem sin kreative kobling af cirkus og teater er
tilgængelig for alle, samtidig med at den kunstneriske kvalitet er i top”, udtaler Katrien Verwilt,
kunstnerisk leder af Københavns Internationale Teater (KIT). KIT introducerede første gang
danskerne for Ny Cirkus i 1987.
Galskaben vender tilbage til november
Har du endnu aldrig selv set Ny Cirkus, bliver det muligt til november uanset hvor i landet, du
befinder dig. I en minimalistisk form, der kombinerer music-hall med poetisk galskab, præsenteres
de to klovne. Klodsede, uheldige og med en god portion storhedsvanvid indgår de i en heftig
konkurrence på akrobatik, mime, magi, dans og de mere mystiske talenter, de må ty til for at overgå
hinanden. Det er sublimt morsomt og udført af to virtuose artister, som med en solid
gadeteatererfaring har en uforlignelig evne til at nedlægge publikum i alle aldre.
”Jeg har ikke grinet så meget og så godt over så sublim klovnekunst i mange, mange år” 6 stjerner i Jyllands-Posten
”Den belgiske klovneduo Okidok byder på kropsækvilibristisk klovnekunst af tårnhøj kaliber i
’Slips Inside’, der er for hele familien” - 6 stjerner i Berlingske
Kontakt
For yderligere information, pressefotos og interviewaftaler kontakt KITs
kommunikationskoordinator Louise Kaare Jacobsen på lkj@kit.dk eller tlf. 23 80 55 39

Danmarksturné for ’Slips Inside’ 1. – 30. november 2011
Roskilde Teater / Gimle, 1. nov.
Teatret Masken / Nykøbing Falster, 2. nov.
Teater V / Valby, 3.-5. nov.
Vejle Musikteater, 7. nov.
Limfjordsteatret / Nykøbing Mors, 8. nov.
Baggårdteatret / Svendborg, 9. nov.
Team Teatret / Herning, 10. nov.
Viften / Rødovre, 20.-22. nov.
Galaksen / Værløse, 23. nov.
Baltoppen / Ballerup, 24. nov.
Performers House / Silkeborg, 26. nov.
Grønnegades Kaserne / Næstved, 27. nov.
Randers Egnsteater, 28.-29. nov.
Thy Teater, 30. nov.

