
CIRKUSLIV med CIRKUS CIRKÖR    

En total-happening-
föreställning 
för hela familjen. 

Nu är dom tillbaka! Det fruktade
cirkus-sällskapet parkerar återigen
sin cirkusvagn utanför FolkTeatern. 
Motorsågsjonglörerna, knivkastarna och
gummi-kvinnorna har fått sällskap av
ballongmän, svärd-slukare och
luftakrobater. Ett nytt gäng artister och
musiker anländer till stan och bjuder på en
ny fullspäckad show du sent ska glömma. 
Med Cirkusliv kan vad som helst
hända!

Cirkus Cirkör är Skandinaviens
centrum för nycirkus. Genom att korsa
traditionella cirkus-tricks som jonglering,
lina och akrobatik med moderna
konstformer och uttryckssätt som
breakdance, film, rockmusik, dans, teater
och humor har de skapat en ny konstform -
nycirkus. Cirkus Cirkör turnerar med
föreställningar i Sverige och världen,
arrangerar olika former 
av kurser för barn och unga och driver
inter-nationellt erkända utbildningar i
nycirkus.

Mer info www.cirkor.se
 

GÄSTSPEL 4/10 - 13/10 på Stora
Scenen
Speltid ca 1 tim & 15 min utan paus 
Endast sex föreställningar!

Spelplan                      Biljetter

tors   4/10   kl 19          tors 11/10   kl 19
fre     5/10   kl 19          fre   12/10   kl 19
lör     6/10   kl 18          lör   13/10   kl 16

Foto: Anders Freudendahl 

Lördag 29/9 hade Cirkus Cirkör en CIRKUS-
PARAD genom stan med start vid Storan

http://www.cirkor.se/
../FolkteaterSpellista/spelplan.htm
../FleraMenysidor/biljetter.htm
../FleraMenysidor/biljetter.htm


CIRKUSLIV med CIRKUS CIRKÖR
ARTISTER UNDER HELA TURNÉN
Jesper Nikolajeff
Alexander Nikolajeff - riskerar sina
och andras armar och ben
 
Fredrik Deijfen
Fefe  - bygger högre än högst och
slår volter till himlen
 
Douglas Magnusson
Juggling Jim - jonglerar med ditt
hjärta
 
Jan Unestam
Ballongmannen - den världsberömde
och one and only   
 
Magali Bancel                  
Magie Magali - den franska
gummidrottningen slår knut på sig
själv
 
Mattias Lindström
Mateo - lord of the ring. Vänder upp
och ner på världen och sätter snurr i
skallen      
Mira Leonard och Esmeralda
Nikolajeff 
Mira och Esmeralda - glittrar som
stjärnor när de svävar skyhögt över
ditt huvud  
 
Belinda Olausson 
Bella knife - smidig som en katt
dansar hon med knivar   
 
MUSIKER
Daniel Carlsson - på sax
Dana the Demon - blows your head
off  
 
Henrik Ekberg - på dragspel, gitarr
och bas  
Hank the fank - funkar loss
 
Jouni Haapala - på trummor
Bon Jouni - he's got the groove 
 

REGISSÖR - Walter Ferrero
TURNÉLEDARE OCH KOCK - Ludde
Duregård  
CHAUFFÖR OCH TEKNIKER -
Svante Christell

med paradväg uppför Avenyn - Vasagatan
- Haga - Järntorget och därefter
STREETSHOW utanför
FolkTeatern.Kostnadsfritt!


