
CIRKUS
ARCUS

Bestil dine billetter på

CIRKUSARCUS.DK

Mine damer og herrer,
børn og andet godtfolk

Nu slår Cirkus Arcus atter telt-
dugen til side for 2 fantastiske
nycirkusforestillinger, hvor sproget
er blevet erstattet af artisteri, dans,
teater, performance, lys og lyd. 

Vi glæder os til at se jer i Cirkusteltet i
Avedørelejren, Fægtesalsvej 10, 2650 Hvidovre

13. - 19. maj

På bestillingssiden kan der betales 
med kreditkort og institutioner kan 
desuden benytte EAN-nummer.

Det er også muligt at købe billetter 
i teltets cafe i perioden 13.-19. maj 
(kontantbetaling eller via mobilepay).

Eventuelle spørgsmål kan
rettes til pr@cirkusarcus.dk
eller på tlf. 61 78 20 30

Om Cirkus Arcus

Cirkus Arcus er et børne- og ungdomscirkus i 
Hvidovre. Vi har eksisteret i mere end 30 år.
Vores artister er både piger og drenge i
alderen 7-19 år, fordelt i vores 3 grupper, 
ikke efter alder, men efter færdigheder og
relationer.

Nogen går til fodbold og spiller på første
holdet; i Cirkus Arcus har vi 2 øvede artist-
grupper, der træner meget seriøst og på højt 
niveau 2 gange om ugen i 2 timer. Al den-
ne træning vises i cirkusforestillinger i et rig-
tigt cirkustelt, en uge om året, på plænen i 
Avedørelejren. Vores mindre øvede gruppe
optræder med enkelte numre.

Vores forestillinger er
nycirkus, en blanding
af cirkus, teater, dans
og performance.



15. maj kl. 10 og 18.30
16. maj kl. 10
18. maj kl. 10 og 18.30
19. maj kl. 13

Cirkusforestillingen:

Op og ned
og omvendt!
I genfortolkningen af ”Alice i Even-
tyrland” træder vi ind i en eventyrlig 
verden fuld af spændende oplevel-
ser på en rejse gennem et magisk 
land.

Vi følger en pige, som lever et helt 
normalt liv, men da hun en dag fal-
der ned i et eventyrland med mær-
kelige og farverige væsner, der alle 
styres af en ond dronning, bliver 
hendes verden vendt op og ned…

13. maj kl. 14
14. maj kl. 10 og 18.30
16. maj kl. 18.30
17. maj kl. 10 og 18.30

2 FANTASTISKE
FORESTILLINGER

Begge forestillinger kan
nydes af børn i alderen 4 - 100 år. 

Ved aftenforestillingerne er der mulighed 
for at købe is, kaffe, vand, øl, kage, slik og
popcorn i teltets café.

Om formiddagen vil der være mulighed for 
at spise medbragte madpakker ved teltet
efter forestillingen. Der vil bl.a. være mulig-
hed for at købe is og popcorn.

Billetpriser
Formiddagsforestillinger                                   

Alle 22,- 

Aften- og
weekendforestillinger

Børn 35,- / voksne 65,- Cirkusforestillingen:

Hvem er
den bedste?
Konkurrence, strid og kampe er
allesammen ord, der til tider er en 
del af livet for børn - især når man 
går i skole.

Kom og vær med til at opleve en 
original fortælling, i en forestilling, 
hvor vi dykker ned i fænomenet ”at 
være den bedste”...


