
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm, 2018-05-09 

 

 

Ingmari Pagenkemper blir ny VD på den anrika 

teateranläggningen Cirkus i Stockholm 
 

#CirkusStockholm #PopHouseStockholm 

 

 

Den anrika och historiska teateranläggningen Cirkus på Kungliga Djurgården i Stockholm 

färdigställdes 1892 och är än idag Nordens största privatteater. I juni 2017 övergick 

ägandeskapet till POP House Sweden, där Conni Jonsson och Björn Ulvaeus är huvudägare. 

Cirkus stärker nu sin position som en av de större och mest betydelsefulla aktörerna inom 

musik, upplevelse- och besöksnäringen genom förvärvet av Ingmari Pagenkemper som  

ny VD. Ingmari lämnar nuvarande VD position på Södra teatern för att till hösten tillträda 

som VD för Cirkus och den tillhörande Skandiascenen. 

 
Musikaler som utmärker sig är MAMMA MIA!, Kristina från Duvemåla och Chess som bland de 

mest framgångsrika produktioner som någonsin satts upp på Cirkus scen. Hösten 2018 bjuder 

på en publikintensiv repertoar med bland andra Peter Jöback – Med hjärtat som insats,  

Brynolf & Ljung – Cirkeln och Lola med Tommy Körberg i huvudrollen. 

 
- Det finns stora och omfattande framtidsplaner för Cirkus. Att få leda utvecklingen av 

innehållsrika och unika musikupplevelser, och samtidigt säkerställa visionen om ett 

fortsatt attraktivt evenemangskomplex med brett musik- och underhållningsutbud av 

hög kvalitet, ska bli fantastiskt roligt, säger Ingmari Pagenkemper, nytillträdd  

VD, Cirkus.  

 

- Ingmari Pagenkemper är det perfekta tillskottet till Cirkus verksamhet. Hon har nästan 

två decenniers erfarenhet av nöjes-Stockholm, och har sin alldeles egen identitet som 

präglar de musik- och entertainment venues hon arbetar med. Vi är samspelta och har 

ett fantastiskt teamwork redan nu. Med Ingmari hos oss är vi i trygga händer, säger 

Mattias Tengblad, VD och Koncernchef, POP House Sweden. 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För intervjuförfrågningar, pressbilder och ytterligare information, vänligen kontakta: 

Stephanie G. Bonn, Zap PR 

Telephone: +46 (0)8 661 11 75 

Mobile: +46 (0)70 77 56 110 

E-mail: stephanie@zap-pr.com 

 

 

 

 

Om Cirkus 

Cirkus på Kungliga Djurgården invigdes den 25 maj 1892 för att inhysa dåtidens stora cirkus-sällskap. Med åren 

har Cirkus blivit ett allaktivitetshus med evenemang som konserter, kongresser, TV-inspelningar men framförallt 

teater, musikaler och shower. Den 15 oktober 2015 invigdes en ny tillbyggd scenlokal i två våningsplan intill 

Cirkus, Skandiascenen, i samverkan med Skandia. Cirkus är framförallt de stora musikalernas arena där Benny 

Anderssons och Björn Ulvaeus svenska uppsättningar framförts. Kristina från Duvemåla som spelades för över en 

miljon besökare i Sverige hade sin Stockholmsperiod här, Chess spelades för över 500 000 besökare under åren 

2002/2003 och succén MAMMA MIA! hade premiär på Cirkus i februari 2005 och har fram till januari 2007 setts 

av mer än 800 000 gäster. 

Besök gärna: www.cirkus.se 

 

 

Om ABBA The Museum 

SOME MUSIC NEVER DIES –  IT MULTIPLIES, ABBA är en av världens mest framgångsrika popgrupper med över 

380 miljoner sålda album. ABBA The Museum är mer än ett vanligt museum där du kan vara en del av 

framgångssagan och få uppleva känslan av att vara den femte bandmedlemmen. Stå på scen med ABBA, sjunga 

karaoke i Polarstudion och dansa i musikvideon. Här finns även ABBA:s spektakulära scenkläder, guldskivor, 

originalprylar och mycket mer. 

Besök gärna: www.abbathemuseum.com 

 

 

Om POP HOUSE 

På Djurgården mitt i Stockholm ligger POP HOUSE på bekvämt avstånd från City och Gamla Stan. I huset finns, 

utöver ABBA The Museum, även hotell, utställningar om popmusik, restaurang & bar samt en välbesökt shop. I 

det nybyggda Glashuset finns spännande nyheter, bland andra möjlighet till live musik. Välkommen till  

POP HOUSE – i hjärtat av svensk musik. 

Besök gärna: www.pophouse.se 


