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KIT præsenterer Chouf Ouchouf 24., 25. og 26. november
Nu får danskerne endelig mulighed for at stifte bekendtskab med den hit-forestilling, der blev publikums
yndling på sommerens Festival d’Avignon. Den marokkansk/schweiziske Ny Cirkus-forestilling ’Chouf
Ouchouf’ kommer til MusikTeatret Albertslund 24., 25. og 26. november 2010.
Under sommerens succesfulde og velbesøgte Ny Cirkus Festival og Ny Cirkus Danmarksturné arrangeret af
Københavns Internationale Teater (KIT) begyndte danskerne for alvor at få øjnene op for Ny Cirkus. Her får
publikum chancen for at opleve endnu en forestilling, der repræsenterer det ypperste inden for genren.
De marokkanske akrobater fra Groupe Acrobatique de Tanger skulle have optrådt på KIT’s Ny Cirkus
Festival med ’Chouf Ouchouf’ allerede i august, og forestillingerne var stort set udsolgt på forhånd.
Desværre blev hovedartisten Younes Hammich alvorligt skadet, og alle opførelser måtte aflyses.
Chouf Ouchouf – en kærlighedserklæring til farverige Marokko
Det er derfor med ekstra stor glæde, at KIT kan byde alle 12 akrobater – raske og rørige – velkommen i
Danmark til november. De mange gæster, som i august måtte gå forgæves, får endelig chancen for at
opleve den energiske, legende og livsbekræftende forestilling med de virtuose akrobater.
Marokkanerne fra Groupe Acrobatique de Tanger er 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 og poetisk kulturmøde, der fører luppen hen over vores relationer
til det fremmede. ’Chouf Ouchouf’ byder samtidig på vital påvirkning af hele sanseapparatet.
Folk hænger ud på gadehjørnerne i aftensolen, markedssælgerne slås indædt om kunderne, den
traditionelle musik blander sig med byens lyde. En eksotisk collage vækkes til live af akrobaterne fra Tanger.
Langt fra kliché og folklore, men helt tæt på en marokkansk stolthed og smittende glæde ved nuet. Deres
tradition for gadeakrobatik viser sig i en fabelagtig evne til at indfange publikum med en umiddelbar charme,
og deres energi river alt med sig i sit stormløb over scenen.
Berlingske Tidendes anmelder gav forestillingen fem stjerner, og på den prestigefulde Festival d’Avignon
optrådte de i juli for fulde sale og høstede overdådige anmelderroser.
”De 12 marokkanske akrobater fik stående ovationer til premieren på Chouf Ouchouf for deres ømhed,
fortælleglæde og fantastiske show!”, skrev den begejstrede anmelder fra Dagens Nyheter.
Billige billetter til de hurtige
For at imødekomme de mange gæster, som måtte gå forgæves i august, sætter vi til og med 1. november
billetterne til salg til samme pris som i sommer – Voksen 165 kr. // Ung/stud. 85 kr. Fra 2. november koster
billetterne 200 kr. // Ung/stud. 110 kr.
CHOUF OUCHOUF af Zimmermann & de Perrot (Schweiz) / Groupe Acrobatique de Tanger (Marokko)
24., 25. og 26. november kl. 19.00 i MusikTeatret Albertslund
Billetsalg på www.scenebillet.dk eller tlf. 33 15 15 64 (hverdage kl. 10-16)
Læs mere på www.kit.dk
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