Artister fra Frankrig og Marokko i uge 2 af Ny Cirkus-festival
Pressemeddelelse, mandag den 2. august 2010.

Den 13. august blændes op for anden uge af sommerens Ny Cirkus-kavalkade. I Københavns parker er man
garanteret en morsom naturoplevelse med to enestående franske gartnerklovne. Livsbekræftende energi,
fascinerende billeder og et touch af mellemøsten kan opleves i den marokkanske forestilling Chouf Ouchouf,
mens Diamantens elegance er en perfekt ramme for de fabelagtige boldjonglører fra Collectif Petit Travers.
På picnic med charmerende havemænd
Skal du i den kommende weekend i Carlsbergs Akademihave, Ørestads Bypark eller Det Kongelige Biblioteks
Have, skal du forberede dig på en overraskelse: her huserer nemlig to fortryllende, vanvittige gartnerklovne.
Ny Cirkus’ grand old men Jean-Paul Lefeuvre og Didier André mestrer som ingen andre de finurlige
klovnerier, raffinerede artisterier og absurde indslag. I skikkelse af den dovne gartner og den temmelig
ivrige duellerer de. Haveredskaber tages i brug på de mest overraskende måder. Klovnene kan alle kneb og
ved præcis, hvordan man forbløffer og morer hele familien. De to veteraner inden for Ny Cirkus har erfaring
fra verdensberømte kompagnier som Archaos, Cirque O og Que-Cir-Que. Gå ikke glip af forestillingen Entre
Serre et Jardin med et par havemænd, der virkelig kan deres cirkus-håndværk!
LEVEUVRE & ANDRÉ, Entre Serre et Jardin: Carlsbergs Akademihave, 13. aug. kl. 19. Byparken Ørestad City,
14. aug. kl. 15. Det Kongelige Biblioteks Have, 15. aug. kl. 15.
Chouf Ouchouf: vital marokkansk energi
Fra søndag den 15. til onsdag den 17. august kan man få en helt særlig oplevelse i cirkusskolens nyåbnede
lokaler i Remisen på Enghavevej i København. Med en kåd energi og stor akrobatisk kunnen skaber de
marokkanske artister en vital og livsbekræftende, til tider poetisk og smuk forestilling. Den marokkanske
trup er instrueret og sat i scene af to af Ny Cirkus’ europæiske fornyere: den schweiziske kunstnerduo
Zimmermann & de Perrot. Deres præcise, vestlige stil smelter sammen med akrobaternes impulsive energi i
et frugtbart kulturmøde. Groupe Acrobatique de Tanger byder på vital påvirkning af hele sanseapparatet!

”De 12 marokkanske akrobater fik stående ovationer på premieren på Chouf Ouchouf for deres ømhed,
fortælleglæde og fantastiske show!” – skrev den begejstrede anmelder fra Dagens Nyheter i juli fra Festival
d’Avignon.
ZIMMERMANN & DE PERROT, Chouf Ouchouf: den 15., 16. og 17. aug. kl. 19.30 i Remisen, Enghavevej 82B,
København SV
Koncertballet for bolde
Udstyret med 600 bolde, et flygel, en pianist samt tre smokings slutter de franske boldjonglører ugen af med
et festfyrværkeri i Diamantens Dronningesal med forestillingen Pan-Pot. Med en udsøgt elegance og intet
mindre end sand ekvilibrisme og musikalitet samt en uhørt timing fascinerer og fortryller jonglørerne fra
Collectif Petit Travers publikum. Boldene bevæger sig fra hånd til hånd, højt, lavt, skævt, hurtigt og
langsomt alt afhængig af pianistens anslag. Snart er der tre bolde i luften, snart en kaskade af bolde. Liszt,
Beethoven, Wagner og Mozart danner rammen om denne enestående, smukke, poetiske og til tider
morsomme koncertballet for bolde.
COLLECTIF PETIT TRAVERS, Pan-Pot: 18. og 19. aug. kl. 20.00 i Diamantens Dronningesal. Kan som en del
af festivalens Danmarksturné ses i Horsens Ny Teater 21. aug.
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