
 

Zirkus Nemo klar med tournéplanen for 2023 
 
Selvom vi lige har kørt hele vores smukke Zirkus i vinterhi i det Jyske, har vi ikke ligget på den lade side, vi har 
knoklet for at få en tournéplan for sæson 2023 på plads, og nu kan vi endelig løfte sløret for alle de smukke byer 
og dejlige datoer. 
Årets tourné byder også på en nyhed – vi skal til Køge, hvor vi aldrig har været før, men som vi glæder os rigtig 
meget til at besøge, og så er der en gammel kending, der er tilbage efter tre års pause nemlig Sakskøbing. 
Nu venter vi i spænding på, om Bager Jørgen er kommet af med sin melallergi? Om Marianne stadig har rotter 
på loftet og om målermanden mon bliver færdig med meningsmålingerne i tide til at tage med på tourné? 
 
Det eneste der er helt sikkert er, at Søren Østergaard brygger på et brag af en festforestilling, så i kan roligt 
begynde at glæde jer til artister i verdensklasse og gamle kendinge i topform. 
 
Zirkus Nemos store festforestilling kan opleves i følgende byer: 
 
Horsens, Langelinie:  Premiere lør. d.29.4 og søn. d. 30.4 2023 
  
Middelfart, Under Broen: ons. d. 3.5. - søn. d.7.5. 2023 
  
Haderslev, Cirkuspladsen Sydhavn: ons. d.10.5.- søn. d.14.5. 2023 
  
Silkeborg, Kastaniehøj: ons. d.17.5. - lør. d.20.5. 2023 
  
Viborg, Paradepladsen: tir. d. 23.5. - lør. d. 27.5. 2023 
  
Ålborg, Fjordmarken: tir. d. 30.5. - søn. d. 4.6. 2023 
  
Randers: ons. d. 7.6. - lør. d. 10.6.2023 
  
Århus; Tangkrogen: Tir. d. 13.6. - søn. d. 2.7. 2023 
  
Svendborg: ons. d. 5.7. - søn. d. 16.7.2023 
  
Sakskøbing: ons. d. 19.7. - lør. d. 22.7. 2023 
  
Køge: tir. d. 25.7. - lør. d. 29.7. 2023 
  
Nykøbing Sj: tir. d.1.8. - søn. 6.8. 2023 
  
Charlottenlund: ons. d 9.8. - søn. d. 3.9. 2023 
  
Odense: ons. d. 13.9. - søn. d. 17.9. 2023 
 

Billetter kan købes på : https://zirkusnemo.billetten.dk/  
Billeder i høj opløsning kan downloades under ’Presse’ på https://zirkus-nemo.dk/presse/ 

Zirkus Nemo er Danmarks eneste Zirkus for voksne og anbefales ikke for børn under 10 år. 
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