
 
 
 

KONTAKT: For pressebilletter, interviews, fotos, m.m., kontakt kommunikationskoordinator Louise Kaare 
Jacobsen på lkj@kit.dk eller tlf. 23 80 55 39 

2. AKT AF NY CIRKUS FESTIVAL / 13.-28. AUGUST 2014 
 

Ny Cirkus Festivalens anden halvdel præsenterer fire vidt forskellige forestillinger. Fandenivoldsk 

artisteri med knivkast, ild og øksebalancering. En mand, en rulle ståltråd og to pæle i al sin sublime 

enkelthed. En verdensmester i magi, der får virkeligheden – og mennesker – til at fordufte. Og 

hovedjonglering og hjulspin med sydlandsk charme og skandinavisk præcision. 

 

HYPERAKTIVE BAD BOYS VS. ENKELTHEDENS KUNST 

I weekenden 22.-24. aug. kan du opleve to ekstremer. Hyperaktiv vildskab over for nærværende 

enkelthed. Artisterne er lige virtuose og lige franske, men fortryller med helt forskellige virkemidler. 

 

For Galapiats seks vovehalse er frygt noget, man griner ad. Jo vildere, jo bedre. De kaster med knive, 

balancerer med økser, spytter med bolde, flyver på hovedet gennem luften, leger med ild, hænger i hår, 

alt imens de spiller violin, guitar, bas og klarinet med sublim musikalitet. De tør alt, og de gør alt. Nogle 

gange går det godt… og nogle gange går det galt. Forestillingen har turneret Europa tynd i seks år, men 

nu vil de prøve nye ting af. Derfor er kompagniet på deres uigenkaldeligt sidste turné med Risque Zéro. 

Se ’Risque Zéro’ med Galapiat i telt på Refshaleøen 21.-24. aug. Billet: www.scenebillet.dk  

 

Rémi Luchez laver nycirkus to-go med to pæle og en rulle ståltråd. Han har tidligere turneret på cykel, 

men tager nu flyet til Danmark. Han sætter sin line op i Carlsbergs hemmelige have, og med publikum 

som vigtigste medspiller skaber han en unik nycirkus-perle. I al sin enestående enkelthed. 

Se ’Miettes’ af Rémi Luchez udendørs i Carlsbergs Akademihave 22.-24. aug. 

NB! Miettes har danmarkspremiere 19. aug. indendørs i Viften i Rødovre og spiller i Baltoppen 26. aug. 

 

UNGE TALENTER TEGNER FREMTIDEN – MED DANSKE MIKKEL I SPIDSEN 

Festivalens sidste to forestillinger peger fremad, når den nyeste generation af artister viser os 

fremtidens nycirkus. Begge kompagnier vandt det prestigefulde talentprogram Circus Next i 2013. 

Mød bl.a. en verdensmester i magi, Yann Frisch, og danske Mikkel Filtenborg, der med sine ’Sisters’ har 

fået stor succes med sin første forestilling som nyuddannet artist. Se Mikkel fortælle om nycirkus her. 

 

Oktobre er en verdensmester i magi, en vanvittig trapezist og en utæmmelig akrobat. Genren er ny 

magi, og med ægte David Lynch-mystik og mareridtslogik er alle regler sat ud af spil, når de flirter med 

død, vanvid og med publikum til det mest tossede te-selskab siden Alices besøg i Eventyrland. 

Se Oktobre 25.-27. aug. i Dansehallerne. Billet: www.scenebillet.dk  

 

Sisters er vel en anelse mere maskuline, end søstre normalt er. De tre fyre er uddannet i Sverige, men 

kommer fra Tisvildeleje, Bretagne og De Kanariske Øer. Clockwork er deres første forestilling, men de 

er eftertragtede og har allerede spillet på nogle af de største festivaler i Europa. De jonglerer med 

hoveder. De laver seriøst hjulspin. Og de forener nordisk muskelmasse og sydeuropæisk charme i en 

overmodig og nonchalant nytolkning af, hvad cirkusdisciplinerne kan. 

Se ’Clockwork’ af Sisters 26.-28. aug. i Dansekapellet. Billet: www.scenebillet.dk  

NB! ’Clockwork’ har danmarkspremiere i Aarhus 20.-21. aug. og spiller i Viften i Rødovre 24. aug. Efter 

København tager de videre på danmarksturné. Tjek turnéplan.  
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Side 2 

PROGRAM FOR NY CIRKUS FESTIVAL 2014 

For Better or for Worse ● Cirque Aïtal – telt på Refshaleøen 13.-17. aug. 

Miss Dolly ● Marcel et ses drôles de femmes – Islands Brygge 13. aug. 

La Poème ● Jeanne Mordoj – Byens Lys / Christiania 14.-15. aug. 

Cordes ● Alexis Rouvre – Københavns Musikteater 17.-19. aug. 

Risque Zéro ● Galapiat – telt på Refshaleøen 21.-24. aug. 

Miettes ● Rémi Luchez – Carlsbergs Akademihave 22.-24. aug. 

Oktobre ● Oktobre – Dansehallerne 25.-27. aug. 

Clockwork ● Sisters – Dansekapellet 26.-28. aug. 

 

Program på www.kit.dk 

Billetter på www.scenebillet.dk  

 

 

HVAD ER NYCIRKUS? 

Se videoen, og bliv klogere.  

 

 

HVOR ER DER NYCIRKUS? 

Nycirkus har hidtil hovedsageligt været et hovedstadsfænomen, men flere og flere scener over hele 

landet har taget genren til sig. Københavns Internationale Teater har derfor arrangeret en 

danmarksturné med 4 kompagnier, der spiller i alt 43 forestillinger i 17 byer. Se turnéplan. 

 

Samtidig rykker nycirkus ind i skoler og institutioner over hele landet. Københavns Internationale 

Teater og 18 kommuner præsenterer med støtte fra Nordea-fonden Nycirkus på Skemaet, der tilbyder 

nycirkus til unge over hele landet fra august. Læs mere på www.nycirkuspaaskemaet.dk 
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