Søren Østergaard
præsenterer...

2017

Kære Publikum!
Zirkus Nemo 2017 bliver endnu en gang en mesterlig, mangfoldig,
melodiøs og helt igennem magisk oplevelse med stjerneartister
fra både nær og fjern – og muligvis også fra Otterup.

Mine damer og herrer, GLÆD JER! Endnu en gang er det lykkedes mig at få fat
på en perlerække af verdensberømte kongeartister, herunder mesterjongløren
Paco Picasso. søløvehviskeren Ingo Stiebner samt den uforlignelige ukrainske
akrobattrup Crazy Flight med verdenspremiere på et vildt, vidunderligt nummer.
Årets makker i manegen er min yndlings-teatersportsmand: skuespilleren, anar
kisten, improvisationsmesteren og den sjoveste mand i verden: Michel Castenholt!
Derudover vil I nok møde gamle og nye bekendte... måske Manden, Der Ikke Kan
Fløjte vil bringe humør i teltet ved at lade være med at fløjte et par nye hits – og
hvem ved, om Baglænsmanden kigger forbi – hvis han ellers kan finde vej...

Jeg glæder mig til at se jer derude!

De bedste hilsner

Søren Østergaard, Zirkusdirektør

Det skrev de i 2016
“Zirkus Nemo 2016 er underholdning
i superliga-klassen... Østergaard har
fat i den lange ende, hvad angår
original og virkningsfuld humor...”

“Zirkus Nemo leverede en forrygende
forestilling, hvor publikum levede med
fra start til slut... underholdning, som
man ikke får det nogen andre steder...”

- Århus Stiftstidende

- Herning Folkeblad

“Surrealistiske vanvidsglimt og magien, suget, man forbifarende mærker i
maven, når artister, der har øvet sig
et helt liv, ophæver de fysiske love...”

“Al’så, jeg var jo me-get glad for at gå
i aftenskole, ik’å? Men al’så, det her,
det var endnu bedre – selvom jeg lige
skulle vænne mig til at se det forlæns.”

- BT

- baglænsmanden

“Tusind tak til alle i Zirkus Nemo for et fantastisk samarbejde i 2016
i forbindelsemed planlægning og afvikling af to forestillinger i henholdsvis
Aarhus og Charlottenlund, hvor vi sammen med de danske Volvoforhandlere havde inviteret vores kunder i Zirkus Nemo.
Vi har modtaget meget positive tilbagemeldinger fra deltagerne i de to
arrangementer, og samarbejdet med medarbejderne i Zirkus Nemo
op til, under og efter arrangementerne har foregået på et
meget professionelt og struktureret niveau.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet i 2017!
Jan Larsen, PR manager,
Volvo Car Denmark

Arrangementer
& billetpriser
Den særlige stemning på Zirkuspladsen og i vores nye Zirkusbar giver en fantastisk
start på en festlig aften, og når alle er på plads i vores smukke telt, kan musikken og
magien for alvor begynde. Vores telt har 580 pladser og forbedret udsyn.
Billetpriser/løssalg
0-billetter....... 485 kr.
A-billetter....... 425 kr.
B-billetter....... 365 kr.
C-billetter....... 185 kr.
Priserne er inkl. billetgebyr
Forhøjede priser fredag + lørdag
Grupper & firmaer
Ved køb af min. 30 billetter gives 10% rabat.
Ved køb af min. 50 billetter gives 15% rabat.
Ønsker I at bestille drikkevarer på forhånd,
så kontakt os på info@zirkus-nemo.dk
Billetsalg
I kan købe billetter på zirkusnemo.billetten.dk
eller via Billettens callcenter, tlf. 70 20 20 96 .
Ved større grupper skal I kontakte os direkte
på info@zirkus-nemo.dk
Særlige arrangementer
I kan leje hele teltet (580 pladser), mens vi
ligger i en af vores turnébyer, eller vi kan
mod et tillæg flytte zirkusteltet hen, hvor I er.
Kontakt info@zirkus-nemo.dk eller ring og
få en personlig snak med zirkusdirektør
Søren Østergaard på tlf. 23 23 83 83.
Vi tilbyder jer en aften ud over det sædvanlige
i vores smukke sort-røde zirkustelt omringet

af velholdte gamle beboelsesvogne samt vores
rene og lækre toiletvogn med junglemalerier
og -lyde. Vi har også netop opgraderet vores
Zirkusbar, hvor der kan købes vin, øl, vand,
is, slik og selvfølgelig det, der hører allermest
til, når man går i Zirkus – popcorn!
Sig til, hvis I har særlige ønsker til jeres
arrangement– og vi hjælper også gerne med
at finde en restaurant i nærheden af, hvor vi
spiller. Kontakt os på info@zirkus-nemo.dk
for et uforpligtende tilbud.

Turnéplan 2017
Horsens - Langelinie: 		

26. april – 29. april

haderslev, Cirkuspladsen:

2. maj – 6. maj

silkeborg, cirkuspladsen:		

9. maj – 13. maj

Herning, landsskuepladsen:

16. maj – 20. maj

holstebro, slagterigrunden:

23. maj – 27. maj

aalborg, fjordmarken: 		

30. maj – 3. juni

aarhus, tangkrogen: 		

6. juni – 1. juLi

middelfart, lillebæltshalvøen:

4. juli – 8. juli

Svendborg, Christiansminde:

11. juli – 22. juli

Nykøbing Sj., Boldbanen: 		

25. juli – 29. juli

sakskøbing, nykøbingvej 64:

1. august – 5. august

kbh, Charlottenlund fort:

8. august – 2. sept.

odense, dyrskuepladsen:

5. sept.-16. sept.

