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Välkomna!!!
Vi ber om rungande applåder, jubel
och stående ovationer - när Sundsvalls första nycirkusfestival tar plats
i teaterkvarteren!
Cirkus Elvira jubilerar med 35 års
verksamhet.
Kom och upplev flygande akrobatik,
magiska mysterier och överraskande föreställningar som utmanar din
fantasis yttersta gräns! Världsartister
som bjuder på häpnadsväckande
upplevelser.
Äventyret kan börja! Ta med familjen,
alla vänner och kollegorna på en femdagars festival!
Dessutom kommer det under festivalen att ske saker i Stenstan runt
lunchtid, håll utkik efter mer information, bland annat via Facebook.
Nycirkusfestivalen är bara början
– förhoppningen är att Sundsvall blir
en del av cirkusnätverket Sverige och
att vi i framtiden ska kunna bjuda på
fantastiska föreställningar, mer cirkus
i skolan och många fler cirkusrelaterade aktiviteter.

Cirkus Elvira presenterar

Daff-Daffs
Kavalkad

Clownen Daff-Daff har genom årens
framträdanden träffat och roat
tusen och åter tusentals barn och
vuxna i vårt avlånga land.
Med sin underfundiga humor och sin
snällhet har han skaffat sig många
kära vänner. Som sjukhusclown med
sina lekande och läkande besök har
han också blivit djupt älskad och
efterlängtad.

Biljetter och information:
www.entresundsvall.se

I Daff-Daffs värld är allting färggrant,
alla är vänner och allt har en lösning.
Där är det enkelt att finnas till!
Välkommen till ett urval av godbitar
från Daff-Daffs 35 år på scenen och
i manegen.
För barn från 4 år.
Föreställningen är ca 50 minuter.
Medverkande: Thomas Jerbo

Festivalen arrangeras av:
Sundsvalls museum, Scen Sundsvall,
Sundsvalls Kulturskola, Cirkus Elvira
och Sundsvalls Stadscirkus.

onsdag 17/10 kl 18.00
torsdag 18/10 kl 18.00

Fotografer: Lia Jacobi, Anton Blume, Einar
Kling-Odencrants, Jörgen Vikström, Kate
Parday, Cal Harris. Logo: Lia Jacobi.

Följ festivalen på Facebook:
facebook.com/sundsvallsnycirkusfestival/

Med reservation för ändringar i programmet.

Konsertteatern
Biljettpris: 90 kr

ReAct!

King of the Jungle

Folk på stan. Människor i rörelse.
Alltid på väg. I stora hjordar rör de
sig genom den moderna stostadsdjungeln.
En av de vanligast förekommande
arterna är kontorsarbetarna, som
lever den största delen av sina liv
framför en dator, men oftast ser man
dem stressandes till nästa möte, med
portföljen i högsta hugg. Deras lätt
framåtlutade hållning och målmedvetna gång utgör en syn som smälter
väl in i storstaden.
Med föreställningen King of the
Jungle, kommer ReAct! få dem att
sticka ut.
ReAct! – Actions moving är ett Stockholmsbaserat kompani som blandar
dans, rörelse, teater och cirkus i lekfulla Aktioner på allmänna platser.

ReAct!

Library Stories

Måste man sitta i en stol för att läsa
en bok? Kan man delta i en livlig diskussion, men ändå vara helt tyst?
Vad händer om man omvandlar
teoretisk kunskap från böcker till
praktik på plats?
I denna konstnärliga Aktion experimenterar vi med vad biblioteket som
koncept betyder för oss, för allmänheten, användarna, besökarna samt
bibliotekets personal. Vi undersöker
biblioteket och dess funktion som en
innesluten allmän plats, där vi alla
följer reglerna, skrivna eller oskrivna,
och tar del i de specifika ritualer som
utspelar sig där.

Föreställningen är ca 30 minuter.

Föreställningen är ca 60 minuter.
Medverkande: Tiina Lehtimäki,
Anton Lejon, Simon Deschamps,
Annu Ronkainen, Rodrigo Vilarinho

Sundsvalls Teater

Sundsvalls Stadsbibliotek

torsdag 18/10 kl 19.30

fredag 19/10 kl 11.45 ca

Biljettpris: 90 kr

Fri entré

Cirkus Elviras

Jubileumsföreställning
Cirkus Elvira firar 35 år!!!
Detta firas med en jubileumsföreställning. Till den har de bjudit in Bjäran
och artister som Cirkus Elvira arbetat
med under flertal tillfällen. Kollegor
som ligger dem varmt om hjärtat att
arbeta med. Tillsammans har skapar
de en ny folkmucirkusshow !
Det blir en föreställning för cirkusen,
musiken, mänskligheten och för
framtiden.
En show ni inte vill missa!
Endast två tillfällen!
Föreställningen är ca 60 minuter.

Medverkande:
Thomas Jerbo
Ola Ölén
Björn Norén
Johanna Abrahamsson
Filip Borglund
Hedvig Sätherberg
Anna Stickler
Emma Langmoen
Nilas Kronlund
Andreas Lindström
Lia Jacobi
Bjäran:
Christian Cuadra, Magdalena Eriksson,
Peter Bonde, Mattias Mårtensson

Konsertteatern
fredag 19/10 kl 14.00 och lördag 20/10 kl 18.00
Biljettpris: 230 kr, scenpass/ungdomspris: 190 kr

FAUNA
Förvänta dig djurisk akrobatik och
ordlösa utflykter i mäktiga ljudlandskap när nycirkusgruppen
Fauna kommer hit.

De tar fram det djuriska i sig och bjuder
på lekfull och vacker akrobatisk
nycirkus på högsta nivå! En föreställning lika vacker som livet självt.
Faunas medlemmar kommer från
spridda delar av världen.
Med på scenen är även gitarristen
och ljudkonstnären Geordie Little.
Med cirkusteknik i världsklass väcker
de liv i livet själv genom att poetiskt
förkroppsliga ett eget universum med
cirkusens språk. Ett rituellt och fängslande spel kring djuriska krafter där
aggression, konkurrens, humor och
lekfullhet driver rörelserna framåt.
Samtliga är utbildade vid Dans
och Cirkushögskolan i Stockholm.
Föreställningen är ca 60 minuter.
Medverkande: Daniel Cave-Walker,
Enni-Maria Lymi, Matt Pasquet,
Rhiannon Cave-Walker,
Imogen Huzel, Geordie Little

Sundsvalls Teater
fredag 19/10 kl 18.00
Biljettpris: 230 kr, scenpass/ungdom: 190 kr

Skogen

Knekke Greine

Knekke Greine är ett interaktivt
performativt äventyr i Skogen.
Den börjar från en blindpromenad,
publiken blir ledsagad in i skogen där
tre cirkusartister och en musiker har
släppt loss kreativiteten.
Inspirerade av idéer från naturvetenskap och nordiska myter leder de
med äventyrslust publiken genom
en värld av liv i skogen. Föreställningen är utomhus i skogsmiljö, så ta på
oömma varma kläder och häng med
ut i skogen.
Samling: parkeringen vid resturang
Grankotten, Norra Berget
För barn från 10 år.
Föreställningen är ca 45 minuter.
Medverkande: Karoline Aamås,
Rebecka Seward, Hege Eriksdatter
Østefjells, Love Kjellsson

Norra Berget

Nordcirkus

Victors Vidunderliga Värld

Förr i tiden var det lite annorlunda.
Märkligheter och konstigheter var lite
vanligare. Lite som te och skorpor.
En föreställning om Victor och hans
fåglar och allt det som sker hemma
hos dem en helt vanlig dag.
Föreställningen innehåller jonglering,
objektmanipulation, akrobatik, magi
och märkligheter!
Välkommen till Victors vidunderliga
värld – där sker de märkligaste sakerna!
För barn från 6 år.
Föreställningen är ca 35 minuter.
Medverkande: Daniel Oja

Konsertteatern

lördag 20/10 kl 13.00, 15.00

lördag 20/10 kl 14.00

Biljettpris: 90 kr

Biljettpris: 90 kr

Johan Wellton – Unplugged
En soloshow för festivaler!
En personlig föreställning där Johan
Wellton levererar avancerade cirkusnummer i kombination med underfundiga reflektioner och glimten
i ögat. Rakt på sak, en ångvältsshow
som får vilken publik som helst att
kippa efter andan och tappa hakan
– flera gånger!
En av akterna som UNPLUGGED
bygger på är Johans originalnummer
BOUNCE.
”Hela första delen präglades av
Johans komik och enormt roliga
scenspråk. Med både skådespelartalang och skickliga jongleringsnummer
hänförde han publiken. Det märktes
att han var omtyckt då han gång
på gång rev ner stora applåder. Just
kombinationen komik och väl utförda
jongleringsprestationer verkar vara
en fullträff.”
– Sundsvalls tidning

Föreställningen är ca 75 minuter.
Medverkande: Johan Wellton

Sundsvalls Teater
lördag 20/10 kl 20.00
Biljettpris: 230 kr,
scenpass/ungdom: 190 kr

Nycirkus
festivaobler
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