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A F  D O R T H E  V I N C E N T Z E N

ØJNENE RULLER OG NÆSEN HOPPER - KLOVNEKRØLLERNE VIRRER 

UNDER DEN SORTE HATTESKYGGE. DEN BREDE HVIDMALEDE HALV-

MASKE TRÆKKER DEN STORE RØDE KLOVNEMUND HELT OP I ET  

UNATURLIGT STORT SMIL SOM ALLE TILSKUERNE KAN AFKODE: 

“DET ER EN DEJLIG LAGKAGE, DU HAR DER CHARLIE.“ 

K LOVNE FOR LIVET
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En gruppe på omkring 60 børnehavebørn 
har blikket rettet mod de to optrædende 
og der fnises højt fordi klovnen Charlie – 
for 3 gang – tæller ned til det uomtviste
lige, uundgåelige uundværlige kagekast. 
Man kan næsten høre hvordan maverne 
knuges, og hvordan skraldgrinene og hvi
nene bare venter på at få cirkusteltet til at 
blafre.

Men børnene befinder sig ikke i et cir
kustelt, men i sal med hvide vægge. Her 
er det fortællende cirkusunivers skabt 
inde i børnene selv. Omhyggeligt bygget 
op af Binalto og Charlie, ved hjælp af fan
tasi, forventning og den klassiske fortæl
ling om at stå ved sine succeser og fejl, 
både når det gælder venner og autoriteter.

Med opmærksomheden rettet mod pub
likum, sætter duoen hurtigt og ubesværet 
rammen for forestillingen og skaber den 
nødvendige nærkontakt – ikke bare til én 
tilskuer, men til hele flokken indenfor de 
første og afgørende 5 minutter. Handlin
gen skrider frem mod kageklimaks i bør
nevenlige bidder – med bekræftelse og 
øjenkontakt, så vi er åh så meget med på 
deres frække planer at vi er ved at revne 
som en telt dug der strammes. Til sidst er 
alle ungerne så medskyldige i lagkage
plottet, at de i kor bilder Binalto ind at 
»JA – det er din fødselsdag«. Og alligevel 
er det frydefuldt og overraskende når 
kage og klovne ansigt møder hinanden. 

 
Bygget fra børnehøjde og op 

Bag den omhyggelige makeup på klovne
ne Binalto og Charlie, findes Jan Kierulf 
og Bo Bjerregaard. De udgør truppen Cir
kus 3 og har arbejdet som klovne siden 
1979. Den mere end 35 år gamle historie 
om Cirkus 3 er blevet en tomandsforestil
ling. Binalto og Charlie er i dag ene om at 
forvalte arven og repertoiret, da den tredje 
klovn, som de skabte cirkus 3 sammen 
med, efter ca 15 år besluttede at gå sine 
egne veje. Men navnet hang ved. 

»Vores materiale og dynamik er udvik
let omkring 3 karakterer. I dag sørger vi 
selv for at indpasse den autoritære klovn 
 i forestillingen. Vi kalder os ’Charlie og 
Binalto fra Cirkus 3’ men i folkemunde 
bliver vi ved med at hedde Cirkus 3,«  
forklarer Bo Bjerregaard.

At arbejde som optrædende klovne var en 
fælles drøm, der begyndte mens de begge 
var pædagoger, og der gik næsten 10 år 
før fritid blev til en fuldtidsbeskæftigelse. 
Inspirationen kommer fra deres forståelse 
for børn, og brændstoffet var lige dele lyst 
til at optræde og lige dele skabende kemi 
i venskabet. Sammen opbyggede de lang
somt materialet, simpelthen på baggrund 
af deres egen humor og legelyst indenfor 
det univers som er klovnens.

»Senere blev det klart for os, at vores 
numre egentlig var opbyggede med den 
samme indre arkitektur som klassiske 
klovneshows«, siger Jan Kierulf, der læg
ger duoens autodidakte metode til grund 
for deres shows særegenhed og i særdeles
hed for deres succes hos de helt små.

»Vi ville simpelt kun lave underhold
ning som børnene selv kunne lave i deres 
hverdag. I et af vore første shows lavede 
vi derfor sjov med det at gå til svømme
undervisning, som mange børn skal kryd
se klinger med i en tidlig alder.« forklarer 
Bo Bjerregaard

Cirkus 3 i DR

I dansk offentlighed blev Cirkus 3 bredt 
kendt i 1989, da de blev en fast del af DR’s 
børneflade – ved en tilfældighed. Grundet 
udvidelse af sendetiden i ’fjernsyn for dig’ 
fra 25 min til 30 min stod DR pludselige 
med behov for korte børneindslag, og på 
en uge indspillede de 8 indslag af 5 mi
nutters varighed. De blev meget populære 
grundet deres enkle opbygning, og blev 
brugt flittigt over en årrække. 

Med Cirkus 3 har Jan og Bo turneret  
siden 1979, og optrådt for børn i bl.a.  
børnehaver, skoleklasser, bib lioteker og 
kulturhuse. Rundt i hele Danmark men 
ligeså gerne i udlandet når chancen bød 
sig. Det handler om at have redskaberne 
til at få kontakt til publikum.

Som dengang de skulle optræde i Cuba, 
og trods et 3 timers ’crash course’ i 
spansk, måtte bede en medpassager på 
flyet til Havanna om lidt sproginstrukti
on, så ’klovnesproget’ kunne blive udbyg
get med de cubanske måder at sige »lag
kage«, høne og ’vand’ på – og så kunne 
showet klappe overfor 300 veldisciplinere
de cubanske skolebørn.

»Cuba, Bosnien eller Grønland – det er de 
samme ting der grines af. For klovnen og 
de konflikter de fortæller om, er univer
sielle«, fortæller Bo Bjerregaard.

Udvikling

Den artistiske udvikling af Jan Kierulf og 
Bo Bjerregaard som udøvende kunstnere, 
er en direkte følge af deres sceneliv. Det er 
’Binalto og Charlie’, der har oplært Jan og 
Bo til at blive de artister de er. Publikum 
og responsen i de mange ’nuer’ har lært 
dem hvad der virker, forklarer Jan Kierulf: 

»Man kan ikke lære at blive en ud
tryksfuld klovn i et lukket rum, man skal 
ud og optræde med det. Klovnen er en 
meget åben figur og rummer alle følelser. 
Derfor gælder det om at kunne være til 
stede i nuet og spille med opmærksom
hed.«

Redskaberne som de to klovne bruger  
i arbejdet, er først og fremmest timing og 
evnen til at spille på den som et instru
ment, afhængig af hvordan publikum er 
sammensat, fortæller Bo: 

»Klovnen bliver først og fremmest til  
i kraft af kontakten med publikum. Og 
publikum er det vigtigste sted hvor vi kan 
se de reaktioner som vores optræden væk
ker.«

Med mere end 35 år som klovne, ken
der Jan og Bo i dag alle aspekter af hvor
dan man formidler til børn. Det sidder på 
rygraden hvordan man arbejder med bar
nets fornemmelse for rum: det rum vi ser, 
og det usete forventningsrum – dér bag 
ved det hurtigt opsatte scenebagtæpper, 
eller hvordan figurerne bevæger sig rundt 
og sniger sig bagom og overrasker. Fore
stillingen spænder børns fantasi og for
ventning op mellem to klovnekarakter, og 
de konflikter der opstår mellem to parter, 
der har hver sit projekt. Duoen tror på,  
at publikum får en længerevarende værdi 
ud af oplevelsen, fortæller Bo

»Vi tager altid udgangspunkt i børne
nes verden, og de konflikter de selv ken
der. Så bliver indlevelsen 100 %. Og bag
efter kan børnene gå ud og lege konflik
terne igennem, hvilket jo er deres måde at 
bearbejde livets mangfoldigheder på.« 

KLOVNE FOR LIVET



Rådgiver, Coach og psykoterapeut Henriette Blix 

tilbyder professionel rådgivning, sparring eller te-

rapeutisk hjælp til at komme videre med aktuelle 

problemer. Du kan vælge en enkelt session, korte 

eller lange forløb.

BRANCHERÅDGIVNING

Blix Management
Hyrdevej 6, 2900 Hellerup 

Telefon 40855584 
E-mail: henriette@blixmanagement.com

Passion for at optræde

I truppens tidlige år skulle forestillingen 
og samspillet udvikles og tilpasses, og der 
var set i bakspejlet kradse omkostninger, 
mest fordi der var for lidt tid til både ar
bejde og familie: 

»Det kostede blod og sved og til sidst 
også mavesår med et fuldtids job samt  
artist og dengang også musikerliv. Man 
kom i seng kl 4 og stod op og gik på al
mindeligt fuldtidsjob samt arbejdede som 
klovn i weekenden.« fortæller Bo Bjerre
gaard.

Arbejdslivet som klovneduo faldt først 
ordentligt plads med beslutningen om at 
ville være artister på fuldtid. Ikke som 
lønmodtagere, men som selvstændige, der 
også kunne trække udgifterne fra. Så kun
ne arbejdet få den plads de begge gerne 
ville give det. De måtte endda synkronise
re privatlivet. Efter begges skilsmisser 
skulle familieforpligtelserne også matche 

og hovedparten af det turnerende arbejde 
blev så lagt når de ikke havde børn. Men 
det har været og er den dag i dag det hele 
værd for de to artister. »Det at få lov til at 
beskæftige sig med det man allerhelst vil 
er i sig selv en gave. Og der er klart også 
endorfiner med i billede,« siger Jan og bli
ver suppleret af Bo »Der findes ikke noget 
bedre end den glæde man har, når en op
træden lykkedes.« 

I dag har de mere end 120 shows pr. år 
og kan denne sommer opleves hver søn
dag på Bakken ved København. 

Kampen for støtte til klovneshows

Udover de mange optrædener, er Jan Kie
rulf og Bo Bjerregaard også gået aktivt ind 
i debatten om den tilskudsordning der 
under navnet refusionsordningen for op
søgende børneteater, giver forestillinger 
50 % refusion til skoler, biblioteker og 
børnehaver når de hyrer en optrædende.

Det er blevet til debatindlæg, foretræde 
for Folketingets kulturudvalg og kultur
ministeriets embedsmænd for at gøre op
mærksom på konsekvenserne af at Cirkus 
3 og andre klovneshows ikke kan godken
des til refusion. Truppen får afslag fordi 
klovneshows vurderes til ikke at kunne 
falde ind under kriterier som ’professionel 
scenekunst’ med et ’sammenhængende 
dramaturgisk forløb’, som er blandt krave
ne i ordningen.

»Vi kan se at der bliver færre og færre 
klovne i Danmark, og vi er bekymret for 
klovnefagets fremtid. Vi vil blive ved med 
at kæmpe for at også klovneshows kan 
støttes ligesom andre forestillinger for 
børn. Ellers går børnene glip af den vigti
ge historie, hvor man kan sige autoriteter
ne imod og overvinde konflikter og blive 
venner igen. Det må børnekulturen i Dan
mark ikke miste!« slutter Jan Kierulf.
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DAFS ARBEJDE MED REFUSION
A F  L A R S  G R E G E R S E N ,  N Æ S T F O R M A N D

 
Igennem de sidste 3 år har jeg været med i forbundets bestræ
belser på at afklare hvilke typer af opsøgende forestillinger der 
kan få refusion i kunststøttesystemet, efter at et medlem gjorde 
opmærksom på at klovneforestillinger ikke kan.

 Vi har set nærmere på problemet og mødtes med det tidlige
re Refusionsudvalg for at afdække hvordan de arbejder med kri
terierne og gøre opmærksom på at cirkusgenrerne og klovne
forestillinger benytter sig af en anden dramaturgisk dynamik 
end teatret.

På dialogmødet med det nuværende refusionsudvalg under 
Aprilfestivalen i år, spurgte jeg konkret om der var nogen for
mer eller genrer for scenekunst der IKKE kunne modtage refu

sion. Her var svaret klart NEJ. Alle former for scenekunst der 
har kunstnerisk nødvendighed, deriblandt klovne, gøgler og 
trylleforestillinger, kan modtage refusion.

 Vi i DAF, mener at klovneforestillinger grundlæggende har 
en kunstnerisk nødvendighed. Klovnen har en evne til at spejle 
barnets indre, og formår typisk at give børn en umiddelbar op
levelse, der ofte vil medføre en dybereliggende refleksion.

 Det er vigtigt at vide om refusionsudvalget mener det sam
me. Derfor håber jeg naturligvis at alle DAF´s medlemmer, der 
arbejder inden for disse genrer, til stadighed vil søge refusions
godkendelse med deres forestillinger, og gerne til næste frist i 
august. Hvis det viser sig at ingen eller meget få kan blive refu
sionsgodkendte, er det fortsat en vigtig sag at gå videre med. Fa
ren er at klovnen forsvinder som genre og fag. Og det er der in
gen, der kan ønske.


