
Turnéstopp i Landskrona för nycirkusföreställningen Circus I Love
You
14,15 och 16 september 2018 ges en unik chans att se en av de främsta nycirkusgrupperna i
Europa med föreställningen Circus I love you som spelas på Kasernplan i Landskrona.
Landskrona är det enda turnéstoppet i södra Sverige.

En rolig, hisnande nycirkusföreställning är på turné genom Europa. Åtta akrobater från fyra olika länder och i absolut världsklass
har slagit sig samman och arbetat fram ett stycke magi som lyckas vara både jordnära och högtflygande: Circus I love you!

– Det här är åtta konstnärligt starka artister, det ska bli ytterst spännande att se resultatet när de nu gått tillsammans för att skapa
Circus I love you. Vi är glada att de väljer just Landskrona som ett av två stopp i Sverige, säger Håkan Persson, kulturstödschef.

Det är en föreställning som fokuserar på det konstruktiva istället för att problematisera. Inget drama, inga roller, och publiken som
sitter i en cirkel runt scenen kommer känna sig delaktig. På riktigt. Circus I love you vill föra dig bort från illusionen och rakt in i
verkligheten. Det går inte att låtsas göra en saltomortal eller att fånga en fallande akrobat. Risken är alltid en faktor i showen, och
det är denna spänning, att det kan misslyckas, som länkar publiken till cirkusartisten och som skapar upplevelser vi aldrig
glömmer.

Rädslor styr och hindrar människor. Rädslan att misslyckas hindrar en från att försöka, rädslan för det okända är i vägen för
äventyret. Att möta sina rädslor är ett centralt fokus för Circus I love you, både i skapandeprocessen och i den underbart absurda,
roliga och dödsförnekande föreställningen.

I en tid då det blir vanligare att specialisera sig har Circus I love you gjort tvärtom. De åtta artisterna, behärskar förutom sina
akrobatikkonster även olika instrument, och väver själva samman showen med väldigt levande musik. Som åtta Schweiziska
arméknivar bjuder de på en föreställning för hela familjen, med ett budskap om fred och kärlek.

På scen:
Sade Kamppila (FI) Founding member of Sirkus Aikamoinen. Swinging trapeze, banquine, hand to hand, oor acrobatics, hair
hanging. Clarinet, ukulele.
Julien Auger (FR) Founding member of La Meute. Teeterboard, Russian swing, hand to hand, perch. Saxophone, piano,
tuba.
Mikkel Hobitz Filtenborg (DK) Founder of Sisters. Chinese pole, perch, german wheel, hair hanging. Guitar. 
Saana Leppänen (FI) Vertical rope, hair hanging. Ukulele.
Benoit Fauchier (FR) Grundare av Cirque Kozh. Spirale, german wheel and floor acrobatics. Double bass. 
Oskar Rask (FI) Founding member of Sirkus Aikamoinen. Banquine, hand to hand, roue cyr and free lader. Accordion and
tuba.
Andil Dahl (SV) Clarinet and various other instruments.Composition.
Thibaud Rancoeur (FR) Trumpet, drums, body percussion.

Läs mer på circusiloveyou.com och facebookeventet https://www.facebook.com/events/466629097103489/
Biljetter: Redan nu går det att köpa biljetter via tickster.com
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