Startskuddet på sommerens kavalkade af Ny Cirkus
Pressemeddelelse, tirsdag den 27. juli 2010.

6. august åbner Københavns Internationale Teater (KIT) dørene for fire uger med det bedste internationale
Ny Cirkus. Første uge byder på en eksklusiv mulighed for at komme på forkant med det nyeste og modigste
Ny Cirkus, når Europas unge Ny Cirkus-kometer indtager byen. Ugen byder også på et gensyn med den
fabelagtige belgiske klovneduo Okidok, der tidligere har spillet for udsolgte huse i København.
Ny Cirkus’ unge stjerneskud åbner festivalen
Fem vindere af den prestigefyldte konkurrence Jeunes Talents Cirque Europe inviterer til urpremiere i
Danmark. I Dansehallerne kan man fra den 6. august opleve det ypperste inden for artisteri, når
slangemennesker, jonglører og akrobater i løbet af to hæsblæsende timer præsenterer uddrag af deres
vinderprojekter. I mødet med de unge europæiske kompagnier vil man uden tvivl opleve, at genrens fremtid
er i trygge hænder. Flere af KIT’s tidligere anmelderroste Ny Cirkus-forestillinger har netop været skabt af
vinderne af Jeunes Talents Cirque Europe. Man kan derfor med god grund sætte sin lid til en
maratonoplevelse af de helt store, når 3-4 af kompagnierne hver aften præsenterer deres vidt forskellige
bud på fremtidens Ny Cirkus.
Billetten til Jeunes Talents Cirque Europe giver også adgang til danske Mille Lundts soloforestilling
”Somewhere/Nowhere”. Et søgende, intimt og tragikomisk drømmespil, der krydser Ny Cirkus med dans,
musik og performance. Et dansk bud på, hvor genren også kan bevæge sig hen.
JEUNES TALENTS CIRQUE EUROPE & MILLE LUNDT: den 6., 7. og 8. aug. kl. 19.00 i DANSEHALLERNE,
Pasteursvej 20, København V. Mille Lundt spiller også den 9. aug. kl. 21.00.
Ny galskab fra populær klovneduo
De fænomenale klovne i den belgiske duo OKIDOK er nu endelig tilbage i Danmark. De har tidligere gæstet
landet med deres succesforestilling Ha Ha Ha!!! En forestilling, der har spillet for udsolgte huse og med
overvældende positive anmeldelser. I år kan publikum i alle aldre tillade sig at forvente noget ganske særligt
af deres nye forestilling Slips Inside, der i 2009 vandt juryens pris på Milano Clown Festival.
Med en underspillet mimik, der når helt ud på bagerste række, kombineret med en raffineret timing og en
poetisk galskab, har Okidok en uforlignelig evne til at nedlægge publikum i alle aldre. Det er sublimt
morsomt, når de to klovne kombinerer tidligere tiders music-hall med deres moderne fortolkning af den
hvide klovn. Der er ikke et øje tørt, når de to klodsede, uheldige og hoverende klovne kaster sig ud i en
heftig konkurrence på akrobatik, mime, magi, og dans.
OKIDOK: Slips Inside, den 10., 11. og 12. aug. kl. 19.00 i VIFTEN, Rødovre Parkvej 130, Rødovre.
Forestillingen tager på Danmarksturné til Slagelse, Ishøj, Aalborg, Hørsholm, Ballerup og Værløse i sept.
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