Dansk ny cirkus på plakaten i hele landet
Dansk Artist Forbund har været primus motor for, at det første katalog om dansk ny cirkus nu er på gaden,
et katalog der præsenterer en række aktuelle danske ny cirkus forestillinger. Den kommende sæson byder
på masser af ny cirkus, hvor artisteri og fortællekunst forenes i et udtryk, som danskerne for alvor har kastet
deres kærlighed på de seneste år. Velkommen til ny cirkus 2009!
Ny cirkus i Danmark
De danske ny cirkus artister har gennem en årrække opnået stor anerkendelse i Europa og resten af verden,
men genren har først for nylig fået fodfæste i Danmark. Store forestillinger som Havfruen på Kaleidoskop,
og Cantablie2’s Bycirkus Berserk, men også soloforestillingen Sisyphus Ascending er strålende eksempler på,
hvordan og hvorfor ny cirkus for alvor er ved at finde indpas på de danske scener.
Støtte fra Kulturministeriet
Disse forestillinger har blandt andet været med til at gøre tidligere kulturminister Brian Mikkelsen
opmærksom på ny cirkus i Danmark. Han besluttede således at bevilge 1 mio. kr. til at støtte udbredelsen af
genren i Danmark, så langt flere kan stifte bekendtskab med denne intense, billedrige og følelsesfulde form
for scenekunst.
Lena Brostrøm Dideriksen, formand for Dansk Artist Forbund udtaler: ”At kulturministeriet har valgt at støtte

genren med denne bevilling er ikke blot vigtigt for artisterne, men også for det publikum, der nu i langt
højere grad får mulighed for at opleve ny cirkus i hele landet. Vi har overvældende meget talent indenfor
dansk ny cirkus, og det kommende års forestillinger er kendetegnet ved en spændende bredde og et meget
højt kunstnerisk niveau. Der er for mig ingen tvivl om, at ny cirkus som genre kan give publikum nogle helt
enestående oplevelser. Den energi, der er i miljøet, kan også meget vel være med til at udfordre dansk
teater og scenekunst, og medvirke til en spændende udvikling af scenekunsten generelt.”
Ny Cirkus har det hele
En stor del af appellen i ny cirkus er dens mangfoldighed. Der er tale om en genre, der uden tøven
kombinerer det klassiske teaters historiefortælling med cirkusteknikker, akrobatik, dans og musik på en
måde, hvor det fysiske udtryk ikke bare understøtter fortællingen, men bliver en levende og uundværlig del
af selve historien. Ny cirkus udfordrer det vante scenekunstbegreb, men bruger samtidig teknikker, som vi
alle kender fra scenen, til at udvikle og understøtte de magiske historier, der fortælles i ny cirkus
forestillingerne.
Ny-cirkus.dk
Det er bevillingen fra kulturministeriet, der ligger til grund for nærværende katalog og for hjemmesiden
www.ny-cirkus.dk, der går i luften 1. december 2008. Her kan man finde oversigter over ny cirkus artister i
Danmark, aktuelle forestillinger, historik og meget mere.
En stor del af støtten fra kulturministeriet er, efter anbefaling fra Dansk Artist Forbund, desuden gået til at
oprette en garantiordning for ny cirkus forestillinger. Ordningen sikrer, at ny cirkus på lige fod med mere
traditionel scenekunst kan komme rundt til langt flere scener i landet. Ordningen administreres af
Kunstrådets scenekunstudvalg. Endvidere vil også en publikation med kortlægning af dansk ny cirkus fra
begyndelsen i 1990’erne og frem til nu også snart se dagens lys.
Se mere om de aktuelle ny cirkus forestillinger i vedlagte katalog!
For yderligere information om kataloget, www.ny-cirkus.dk og ny cirkus i det hele taget, kontakt venligst
Dorthe Vincentzen, Dansk Artist Forbund på tlf. 33 32 66 77 eller mail dv@artisten.dk

