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Ny Cirkus Festivalen runder af med cremen af dansk Ny Cirkus
Ny Cirkus Festivalen har budt på nogle af de allerbedste oplevelser med internationale kompagnier. Nu overlader vi
scenen til de danske artister. Karl Stets tager gadeartisteriet med ind på scenen i Københavns Musikteater, og
Cikaros & TinCanCompany byder på et overflødighedshorn af dansk Ny Cirkus.
I år er det 25 år siden, at Ny Cirkus blev introduceret i Danmark af Københavns Internationale Teater. Dengang
hentede genren hovedsageligt sin inspiration i teatret. Siden er der sket en fantastisk udvikling, der gør, at Ny
Cirkus i dag er en af de mest alsidige genrer, man kan opleve på en scene. Nu kommer inspirationen ikke bare fra
teatret, men også fra dans, performance, billedkunst, sport… og alt muligt andet, hvilket de to første uger af Ny
Cirkus Festival 2012 tydeligt har vist. For 25 år siden hentede KIT Ny Cirkus til Danmark fra resten af verden, men i
mellemtiden er genren også blomstret op i Danmark. Derfor er denne uge helliget de danske artister.
1 mand, 1 kuffert, 3 reb og 9 musefælder
Karl Stets er fakiren med den foruroligende fascination af musefælder. Han er domptøren, der mestrer kunsten at
tæmme reb. Og på slap line forvandler han en traditionel disciplin til cirkusmagi. Det er sær, mystisk og
besættende underholdning for hele familien.
Karl Stets er uddannet i København og drog derefter ud i verden og blev en Ny Cirkus-stjerne! Hans cirkus praler
ikke af sig selv og bærer tydeligt præg af hans mange år som gadeartist. Med sig har han en kuffert, tre reb og ni
musefælder. Det er enkelt, opfindsomt og helt vildt charmerende - og i direkte kontakt med publikum. Karl Stets er
virtuos i verdensklasse, og hans talent har bragt ham verden rundt. Kun sjældent har han optrådt i Danmark, og
det er derfor med stor begejstring, at Københavns Internationale Teater nu kan præsentere ham på en dansk
scene.
Karl Stets, Cuerdo, 18.-19. august kl. 17.00 og 20.-22. august kl. 19.00 på Københavns Musikteater
Cremen af dansk Ny Cirkus i én kabaret
De danske kompagnier Cikaros og TinCanCompany har samlet nogle af de bedste danske artister på én og samme
scene. Du kan derfor opleve noget så sjældent som en kabaret med stort set hele den danske Ny Cirkus-verden.
Der er frygtløse luftakrobater, cool pæleartister, nørdede jonglører, elegante kropsvirtuoser, kringlede
contortionister og uventede, skæve indslag – bl.a. med udenlandske gæstestjerner. Der er liveband, og kabareten
afsluttes med fest og dans for de vovede. Med så mange talentfulde artister samlet ét sted, er der lagt i ovnen til
et brag af en Ny Cirkus-fest!
Cikaros & TinCanCompany m.fl., Pavlovs Hunde, 17.-18. august kl. 21.30 i Den Grå Hal, Christiania
NB! Vær opmærksom på, at det tidligere har været annonceret, at Pavlovs Hunde spiller i PB43.
Ny Cirkus på danmarksturné
Selvom Ny Cirkus gennem de sidste 25 år har fundet fodfæste i Danmark, er det stadig vigtigt for KIT at være med
til at udbrede genren til nye publikummer rundt om i landet. Derfor sendes to af festivalens forestillinger, Cuerdo
af Karl Stets og #File_Tone af Subliminati, på landevejen efter festivalen. Se turnéplan her for Karl Stets og for
Subliminati.
Se hele festivalprogrammet her
For yderligere information kontakt pressekoordinator Dorthe Marie Petersen - dmp@nissenco.dk / 6141 3637.

