30 år med forevigelse af Cirkusrevyens stjerner
Hvorfor slutte noget, som er godt begyndt?
Fodaftryk i flise nr. 30 foran Cirkusrevyen
på Dyrehavsbakken tirsdag den 25. april 2017 kl. 11.30

- og det var heldigvis dejligt solskinsvejr i dag, hvor årets skuespillere smed sko og strømper for at
dyppe deres bare fødder i den våde cement. En tradition omhyllet af Cirkusrevyens historie og gode
minder om store personligheder, og som nu har stået på i 30 år som en optakt til premieren på
sommerens Cirkusrevy.
Alle fem skuespillere havde prøvet det før - Lise Baastrup, Ulf Pilgaard, Henrik Lykkegaard, Niels
Ellegaard og Lisbet Dahl. Det stærke hold bag sidste års anmelderroste Cirkusrevy og store
publikumssucces er langt fra færdige med hinanden.
Der er så megen god energi og kreativitet på scenen og i teltet, nu hvor holdet er i gang med
prøverne. Torben “Træsko” Pedersen er derfor sikker på, at det glade team i fællesskab vil skabe
endnu en forrygende Cirkusrevy.
Så de langt mere end 100.000 gæster, der allerede har sikret sigt billet til Cirkusrevyen 2017, kan
godt begynde at glæde sig.

Med venlig hilsen
Torben ”Træsko” Pedersen
og hele holdet bag Cirkusrevyen

Om
Hvert år i nu 30 år har sommerens skuespillere i Cirkusrevyen sat deres fodaftryk i en cementflise, der lægges ned i
belægningen foran Cirkusrevyen. Første gang var i 1988, og her var det foruden Lisbet Dahl og Ulf Pilgaard, Claus
Ryskjær, Kai Løvring og Jeanne Boel, der lagde fødder til aftrykket.
1988 var i øvrigt også året, hvor Torben ”Træsko” Pedersen som bygherre fik opført den nye Cirkusrevy-bygning med
den karakteristiske og charmerende bue, som sammen med teltet er vartegnet for Cirkusrevyen.

Fakta om Cirkusrevyen 2017
Medvirkende:
Ulf Pilgaard
Lisbet Dahl
Henrik Lykkegaard
Lise Baastrup
Niels Ellegaard
Instruktør Lisbet Dahl
Kapelmester James Price
Scenograf Nina Schiøttz
Koreograf René Vinther
Kostumier Henrik Børgesen
Premiere
Torsdag den 18. maj kl. 20.00
Sidste forestilling
Torsdag den 31. august kl. 20.00
Spiller
Mandage kl. 20.00 i perioden 29. maj til og med 26. juni
Tirsdag og torsdag kl. 20.00
Onsdag kl. 17.00 og kl. 20.00
Fredag og lørdag kl. 18.00 og 21.00 (Skt. Hans aften den 23. juni dog kun kl. 18.00)
Ekstraforestillinger annonceres på Cirkusrevyen.dk
Cirkusrevyen spiller i øvrigt i Aalborg Kongres & Kultur Center i perioden onsdag den 6. til og
med søndag den 10. september.
Fotos af fotograf Henrik Petit kan downloades på cirkusrevyen.dk.
Billetpriser:
Fra kr. 315,- til kr. 525,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

