Zirkus Nemos Artister 2018
DUO SOLYS: Oplev den fantastisk fantasifulde fransk-cubanske håndstandsduo i hele
to bjergtagende numre, hvoraf det ene har premiere i Zirkus Nemo 2018. Duo Solys
består af Hector Yzquierdo, der er af gammel cirkusfamilie, og den tidligere sekretær
Tatania Colaquy, som han engang fik øjenkontakt med under en forestilling. Parret
er i dag gift og rejser verden rundt med deres suveræne performance.
GERALDINE PHILADELPHIA: Hun er 10. generation af en imponerende international
cirkusfamilie, har optrådt fra en ganske ung alder og er i dag Ringenes Herskerinde.
Under sit yndefulde og hæsblæsende nummer holder Geraldine sving i op til seks
hulahopringe på én gang, hvilket har vundet hende flere priser og tv-optrædener.
MARIO BEROUSEK: Hvis der findes nogen, der kan jonglere med kegler hurtigere end
Mario Berousek, kan det ikke opfattes med det blotte øje! Efter 34 år som topjonglør
har Mario fået optaget flere rekorder i Guiness Rekordbog, og han er stadig på toppen:
i 2017 vandt han bronzeklovnen på den internatonale cirkusfestival i Monte Carlo.
KONSTANTIN MOURAVIEV: Hundredetusindvis af publikummer over hele Europa har
gennem fjorten forrygende år grinet og grædt med vores rablende russiske rullehjulsartist, også kendt som 'The Fat Man'. Nu er han på et af sine sjældne Danmarksbesøg,
hvor hans rullerier i managen med garanti vil få latteren til at rulle på tilskuerpladserne.
CABARET DECADANSE: Denne dejligt dekadente dukkeførerduo har varmet op til deres
Zirkus Nemo-debut ved at optræde i de verdenskendte prisvindende shows La Clique
og La Soirée. Helt i vores ånd henvender deres flotte, frække og flabede dukker sig
overhovedet ikke til børn, men til et (vel)voksent publikum, der sætter pris på
overdådige kreationer og overraskende humor– og hvem gør ikke det?
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