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Søren Østergaard laver nyt cirkus
Zirkus Nemos direktør vil nu også udfordre cirkusformen for det yngste publikum
og skaber derfor det nytænkende børnezirkus Zirkus Barnly – med sig selv som
instruktør, kendte navne i manegen, høje ambitioner og store forhåbninger.
Danmark bliver til juni et cirkus rigere, når Zirkus Nemos direktør Søren Østergaard
slår teltdugen op for det spritnye børnezirkus Zirkus Barnly, der her i premiereåret
kommer til at ligge i henholdsvis København og Aarhus i syv uger sommeren over.
“Jeg faldt over et gammelt lærredstelt, som jeg kom til at købe, og så tænkte jeg: nu
har jeg udfordret voksencirkus, så hvorfor ikke også prøve at lave cirkus for børn på
en anden måde?,” fortæller cirkuselskeren Østergaard, der har fået verdensstjernen
og legekammeraten Captain Frodo, som han kender fra to tidligere sæsoner med
Zirkus Nemo, til at flyve ind fra Las Vegas for at være den centrale figur i manegen.
Det høje artistiske niveau matches af musikken, som er lagt i hænderne på trommeslager og multimusiker Henning Amstrup, kendt fra bl.a. Østjysk Musikforsyning og
De Nattergale. Derudover medvirker zirkustjenerne Jennie Mikaelsson og Line
Vittrup, der også står for en helt ny type cirkusskole for børnene i dagtimerne.
Direktøren selv kalder Zirkus Barnly for “et stort eksperiment”, hvor han som
instruktør af den første forestilling vil se, om han kan ramme lige så rigtigt, som det
har vist sig, at han gjorde med Zirkus Nemo. Børnezirkusset starter, ligesom voksenzirkusset gjorde i 1999, med seks ansatte og et lille telt med plads til 240 mennesker.
“Og så håber vi, at vi kan udvide turneen i de kommende år. Vi glæder os helt vildt til
at komme i gang og er meget spændte på, om det lykkes!,” siger Søren Østergaard.
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