Søren Østergaard & Zirkus Nemo præsenterer:

ZIRKUS BARNLY 2019
Verdens bedste Zirkus for børn med Captain Frodo og kaninen Herbert
kan opleves i både Aarhus, Odense og København.
For andet år i træk slår vi teltdugen til side for Danmarks sjoveste børnezirkus, nemlig Zirkus Barnly.
Forestillingen er spækket med verdensstjerner som Captain Frodo, Zirkus-grisene Wilma & Diva, det
musikalske multitalent Henning Amstrup og de garvede Zirkustjenere Jennie Mikaelsson og Line Vittrup.
Rygterne vil vide, at forestillingen i år også får besøg af en den verdensberømte kanin Herbert, der hersker
dog lidt usikkerhed om, hvad han helt præcis er verdensberømt for.
Zirkus Barnly har premiere på Tangkrogen i Aarhus d. 8. juni 2019 kl. 11.00
og drager efterfølgende til Sjælland og Fyn
Bag Zirkus Barnly står Søren Østergaard, der i øjeblikket er på landevejen med Zirkus Nemo og sin store
tyve års jubilæums-forestilling.
”Jeg havde en idé om, at det kunne være spændende at se, om det kunne lade sig gøre at overføre noget af
den ånd, vi har i Zirkus Nemo, til en forestilling for børn,” fortæller zirkusdirektøren, der sidste år gjorde
alvor af idéen. I samarbejde med Zirkus Nemos fabelagtige artist, Captain Frodo, udviklede han en
forestilling for børn, der var så stor en succes, at den blev nomineret til ”Årets Familieforestilling”
i ”Årets Bedste 2018” i Århus Stiftstidende.
Captain Frodo, som også i år er hovednavn i Zirkus Barnly, siger:
”Nomineringen er en anerkendelse, som vi er meget glade for, og jeg glæder mig utroligt meget til at
komme i gang med dette års forestilling. Vi glæder os alle sammen til at se en masse glade børn på pladsen
og i teltet og til at give dem en fantastisk oplevelse! Deres voksne er selvfølgelig også velkomne, hvis de
opfører sig ordentligt!”
På gensyn i Zirkus Barnly!
Pressechef: Salli Mortensen – Salli@Alphahun.dk – mob.3112 7913
PS: Der er plads til 250 besøgende i det fine gamle telt, og pladsen åbner 45 min. før forestillingen
Zirkus Barnly Turné:
Aarhus, Tangkrogen, d. 8.-30. juni 2019
København, Charlottenlund Fort, d. 8.-31. august 2019
Odense, 5.-14. september 2019

Tirsdag-fredag kl. 17.00 / lørdag kl. 11.00 og 13.00 / søndag kl.11.00
Billetterne koster kr.145,- + gebyr, pladserne er unummererede
Billetter på http://zirkus-barnly.dk/billeter/ eller på pladsen før forestillingen

