Pressefotografering i Cirkusrevyen 2016
Torsdag den 12. maj kl. 12.00

Nøjagtig én uge før premieren. Skuespillerne er dybt koncentrerede, danserne træner i
døgndrift, og skrædderne arbejder hårdt for at få alle kostumer parat til den store aften, hvor
Cirkusrevyen byder velkommen til sæsonen 2016. Forestillingens indhold har hidtil været
holdt tæt ind til kroppen – ingen kendte årets spiddende satirer eller det parodierede
persongalleri. Der var dog mulighed for et smugkig på sæsonens karakterer og rober ved
dagens pressefotografering i Cirkusrevyens telt.
De fem skuespillere i årets Cirkusrevy - Lisbet Dahl, Ulf Pilgaard, Henrik Lykkegaard, Niels
Ellegaard og Lise Baastrup - er i fuld gang med prøverne. Materialet er på plads, men meget
kan ændre sig endnu. Ikke mindst kostumieren samt holdet af syersker og skræddere har
travlt med at tilpasse, sy pailetter og pynt på de mange dragter, kjoler og kostumer. Der er
spænding til det sidste, og den sitrende energi kan mærkes gennem hele sæsonen, når det
samlede hold på over 50 personer aften efter aften står klar til at modtage de knap 190.000
feststemte gæster, der forventes i Cirkusrevyen 2016.

OM CIRKUSREVYEN 2016:
Medvirkende:
Ulf Pilgaard
Lisbet Dahl
Henrik Lykkegaard
Lise Baastrup
Niels Ellegaard
Instruktør Lisbet Dahl
Kapelmester James Price
Scenograf Niels Secher
Koreograf René Vinther
Kostumier Henrik Børgesen
Forpremierer
Mandag, tirsdag og onsdag den 16., 17. og 18. maj kl. 20.00
Premiere
Torsdag den 19. maj kl. 20.00
Sidste forestilling
Lørdag den 27. august kl. 21.00
Spiller
Mandag, tirsdag og torsdag kl. 20.00 (dog ikke mandag den 23. maj)
Onsdag kl. 17.00
Fredag og lørdag kl. 18.00 og 21.00
+ ekstraforestillinger alle onsdage kl. 20.00 i perioden fra den 25. maj til og med den 29. juni.
Yderligere ekstraforestillinger annonceres på cirkusrevyen.dk
Cirkusrevyen spiller i øvrigt i Aalborg Kongres & Kultur Center i perioden onsdag den 31. august til og med søndag
den 4. september.
Billetpriser:
Fra kr. 300,- til kr. 510,Yderligere information:
Torben Pedersen
Cirkusrevyen
Telt 85, Dyrehavsbakken
2930 Klampenborg
Telefon: 3963 4630
Mobil: 2081 0701
E-mail: Info@cirkusrevyen.dk
Web: www.cirkusrevyen.dk

