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Velkommen i

Cirkus Jul
Vi har glædet os mere, end I aner til at slå teltdugen til Cirkus Jul op for andet år i træk!
Cirkus Jul er for hele familien, og derfor er årets program også for hele familien.
Du finder blandt andet fortællingen om Cirkus Jul 2022, castliste og sjove opgaver
om alle forestillingens bogfigurer.
Cirkus Jul præsenteres af Saxo, Aarhus Teater og Muskelsvindfonden.
Sammen har vi besluttet os for at hylde børnebøgernes vidunderlige magi ved at vække de
elskede bogfigurer til live i et show fyldt med både teater, cirkusartisteri, julemusik og dans.
Vi håber, at Cirkus Jul inspirerer familier til at samles endnu mere om bøger, læsning og
teateroplevelser.
Alt overskuddet fra Cirkus Jul går til Muskelsvindfondens arbejde med at styrke
børn med muskelsvind og deres pårørende. Jeres besøg i Cirkus Jul gør,
at vi fortsat kan støtte op om dem i deres hverdag.

Tak, fordi I støtter det gode formål.
Det gør en forskel.
Vi ønsker jer alle en god fornøjelse.
Saxo, Aarhus Teater og
Muskelsvindfonden.

Dette er
fortællingen om
Cirkus Jul 2022.
Her afsløres
slutningen, så hvi
s
du ikke har set
forestillingen en
dnu
og ikke vil kende
slutningen, så ve
nt
med at læse til ef
ter
forestillingen.

Cirkus Jul og
Dinodrengen
Af Heinrich Christensen
Referat af Malene Løvig og Maria Wael.

Bjørn-Hennings mor og far vil gerne have, at
Bjørn-Henning er en helt almindelig dreng.
Men det er han ikke. Han er Dinodrengen
Bjørn-Henning. Og Dinodrenge er ikke
almindelige. ”Jeg går hjemmefra. Og så finder
jeg en sød familie, der gider fejre jul med en
dinosaur,” siger Dinodrengen. Men det er hårdt
at gå hjemmefra, og man kan jo godt komme
til at savne sine forældre. Så Dinodrengen er
lidt ked af det.

Dinodrengen møder klovnen
Harry Zorg, der har et lille
og ret trist cirkus. Publikum i
Harrys cirkus græder, når de
ser hans forestilling – og det
er jo ikke meningen. Harry
og Dinodrengen beslutter at
følges, for de er begge kede af
det og har brug for hjælp.  

Dinodrengen tager Harry med
til Brønshøj for at møde Buster
Oregon Mortensen. Buster giver
nemlig aldrig op, og han får altid
Dinodrengen til at grine. Det vil
Harry og Dinodrengen gerne lære
noget af. ”Hokus Pokus, flødeboller
med kokos, når jeg tæller til 10, skal
I se magi,” griner Buster, mens han
fortæller, at det er vigtigt, at Harry
og Dinodrengen tror på sig selv, for
så kan de trylle ligesom ham. Men
det kan være svært at tro på sig selv,
og Harry og Dinodrengen må have
mere hjælp.

Derfor rejser de ud for at finde Snøvsen og noget selvtillid.  ”Jeg kan alting.
Jeg kan f.eks. jonglere med 3 bolde,” siger Snøvsen, selv om han ingen
arme har. Harry og Dinodrengen prøver virkelig at være fulde af selvtillid – ligesom den
lille Snøvs. Men da
næsehornet Otto
pludselig stormer
ind og løber rundt,
er det svært at være
selvsikker. De prøver
at råbe
” STOOOOP”
ligesom Snøvsen –
men det virker ikke
rigtigt. Så de må
have mere hjælp.

Men inden Harry og
Dinodrengen rejser videre,
trænger de til en lille lur.
Dinodrengen drømmer en
underlig og lidt uhyggelig
drøm om Tante Andante,
som hans far har fortalt
ham om. Hans far har sagt,
at man ikke må blive som
hende. For hun er både
skør og mærkelig! Selv om
Dinodrengen egentligt synes, at hun lød sej, fordi hun kunne spille
på trompet.

Dinodrengen vågner med et sæt. Han og Harry må videre.
For måske skal de blive bedre til at forestille sig ting, for eksempel
at de er modige
som superhelte.
Dinodrengen vil
finde den lille
pige med svovlstikkerne. Hun er
nemlig god til at
forestille sig ting.
Den lille pige
med svovlstikkerne hjælper Harry
med at forestille
sig, at hans cirkus
igen bliver magisk
og sjovt.

Harry og Dinodrengen bliver så
glade, at de beslutter at lave et
fantastisk cirkusshow.  
”Det skal handle om den sjove jul
og ikke de voksnes dumme stress
jul,” siger Dinodrengen - og selvfølgelig også om dinosaurer.

Dinodrengens forældre kommer og ser cirkusforestillingen. De vil faktisk slet ikke have, at Dinodrengen
skal være en almindelig dreng. ”Jamen sødeste Bjørn
Henning dog. Jeg er helt ulykkelig over, hvis du tror,
du skal lave dig om,” siger far. Det bedste er nemlig at
være sig selv. Og derfor bliver det den bedste juleaften
for mor, far og Dinodrengen Bjørn-Henning.  
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Hvem siger hvad?
Figurerne har glemt, hvad de siger.
Kan du hjælpe figurerne og sætte streger
mellem dem og det, de siger?
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Find ordene
 Den lille pige
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Tante Andante

Tante Andante har
mistet sine farver.
Kan du farve hende igen?

nte Andante?
Kender du Ta
et gammel
En skør og toss
er at fjase og
dame, der elsk
hun gammel
fjante. Nok er
,
rter og rynker
og grå, har vo
n
si
i
gt
har gi
er lidt døv og
opper hende
st
t
de
tå. Men
en fest! For
ikke fra at have
ikke noget, og
hovedet fejler
r,
e Andante gå
hvor end Tant
til
e
lig
ns
da
er der musik og
op.  
år
st
n
le
so
dante
Bog: Tante An
Rasmussen
an
lfd
Ha
r:
tte
Forfa
ang Olsen
Illustrator: Ib Sp

Vidste du, at Tante Andante...
 Kan spille trompet
 Elsker at danse og lave sjov
 Har skæg og en hat med blomster i
 Tante Andante er danset ud af Halfdan
Rasmussens fantasi, og tegningen af hende
står Ib Spang Olsen bag.

Næsehornet Otto

OttO er forsvundet!
Kan du tegne streger mellem prikkerne,
så han kommer frem igen?
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 Otto har
tegner ham
som Topper
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Bog: Otto er et næsehorn
Forfatter: Ole Lund Kirkegaard
Illustrator: Ole Lund Kirkegaard
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Husker du Otto fra sidste års forestilling? Det store,
gule næsehorn med lige lovlig meget luft i maven.
Selvom Otto er et ordentligt skur af et dyr, så er han
hurtig, når han løber rundt i manegen på jagt efter
noget lækkert at spise. Han tramper så hårdt, at han
kan brase gennem planker, og så er han helt ustyrlig.
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Buster Oregon Mortensen

Buster har mistet sin hat.
Kan du hjaelpe ham med
at finde den?

Hvis du ser en dreng med
kappe, en spids hat på
hovedet og en tryllestav
i hånden, så er det nok
Buster Oregon Mortensen,
Brønshøjs gladeste og mest
optimistiske tryllekunstner.
Selvom han bliver drillet i
skolen, og hans lærer siger,
at han aldrig bliver til noget
– ikke engang gadefejer
– så giver Buster aldrig
op. For Buster flyder altid
ovenpå godt hjulpet på vej
af sit gode humør og en lille
smule magi.
Bog: Busters verden
Forfatter: Bjarne Reuter
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Klip de fine kravlenisser ud
og pynt op med dem derhjemme

Den lille pige med svovlstikkerne

kryds og tvœrs
Kan du mon se, hvad tegningerne i
kryds-og-tværs’en forestiller?
Skriv det i felterne.

Vidste du, Den
med svovlstik lille pige
kerne...
 Kan fo

restille sig
alverdens
ting
 Har lang
t og krøllet
hår
 Flyver ti
l himmels
med sin m
nytårsaften
ormor

I decembers iskolde gader går en lille pige rundt på
bare tæer. Vi er i ‘gamle dage’, hvor fattige børn blev
sendt ud for at tjene penge til familien, også selvom
det var frostvejr. Fortællingen om den lille pige med
svovlstikkerne er et af de sørgeligste, men også mest
håbefulde H.C. Andersen-eventyr. For hver gang pigen
stryger en tændstik, sker der magiske ting!
Forfatter: H.C. Andersen

Snøvsen

snØvsen dukker op alle vegne!
tegn hvad du forestiller dig, den dukker op fra

Hvem er det, der hopper i
stedet for at gå, og som alle
går fra? Snøvsen, selvfølgelig! Selvom det lille, plettede
væsen har en ordentlig
tud og kun en enkelt tå at
hoppe rundt på, så har den
et selvværd på størrelse
med en elefant. Snøvsen
kan nemlig alt, også selvom
han altid ender med at blive
forladt. Altså, lige indtil han
møder drengen Eigil og
katten i sækken.
Bog: Alle historierne om Snøvsen
Forfatter: Benny Andersen
Illustrator: Signe Plesner Andersen

Øvsen...

Vidste du, at sn

det
hue på hove
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H
t som
og bliver solg
en pastinak
 Lidt ligner
en gulerod
t
smester til al
 Er verden
lt tå
r bare én enke
 Snøvsen ha

Dinodrengen Bjørn-Henning

Hvad er ligheden
mellem et
dinosaurusskelet
og en bedstemor?

Vidste du at...

jer mere
har tre horn og ve
 En triceratops
tilsammen
end 3 næsehorn
halv meter
iraptor er kun en
 Den lille veloc
rlig
fa
l dødsens
høj, men alligeve
store savurus Rex har 65
 En tyrannosa
te bid af alle
es
rd
og det hå
takkede tænder
hårdere
– hele 15 gange
dyr nogensinde
end en løves
men dens
vejer flere tons,
 En stegosaur
jordbær
e
lill
et
d
en
ørre
hjerne er ikke st
nde tyr.
betyder kødæde
 Carnotauraus
tænder og
pe
ar
sk
r
ha
o,
Den vejer 1000 kil
to horn

Selvom Bjørn-Hennings kedelige forældre
synes, at han er en helt almindelig dreng,
så er han det ikke. Han er nemlig en
dinosaur! Derfor hedder han også dinodrengen Bjørn-Henning. Bjørn-Hennings
mor og far orker ikke alt det dinosaur-pjat,
men det er Bjørn-Henning ligeglad med –
for han er en dødsens farlig velociraptor.

Hvilken
dinosaurus
kan godt lide
rapmusik?
En
Veloci-RAP-tor
selvfølgelig!

De er begge
ældgamle!

Hvilken
dinosaurus
er altid på nakken
af de andre?

Hvordan
kan man se,
at der er en
dinosaurus i
køleskabet?

En TYRANnosaurus Rex.
Man kan ikke
lukke døren!

Snøvsens tissesang
Tekst: Heinrich ChristenseN
Musik: Adi Zukanovic

TISSSSSSSS.... ....SSSSSSSSSSSSSSSSSS.....TIS

En mærk’lig dreng
Tekst: Heinrich ChristenseN
Musik: Adi Zukanovic

Tante Andante er gammel og grå
og tante Andante har rynker.
Tante Andante har gigt i sin tå
og ondt i sin hals når hun synker.
Alligevel er hun i perlehumør
og elsker at fjase og fjante.
Hun spiller trompet så det kribler og klør
og danser så ofte hun kan det.
Du en mærk’lig dreng
en mærk’lig dreng
ikke noget af sig’ til
at din far er streng
og din mor blir ked
når du blir ved og ved
med at vær sådan en mærk’lig dreng.

Du er mærk’lig gut
en mærk’lig gut
det da klart at mor
hun må drikke sprut
og far går amok
når han får chok på chok
af dig, din mærkelige sære gut
Tante Andante er døv som en væg
og Tante Andante er skaldet
Tante Andante har vorter og skæg
og halter fordi hun er faldet
Alligevel er hun så kvik som en prop
og varm som en hånd i vante
Hun spiller trompet, indtil solen står op
og danser for Tante Andante.

Skal du ende som Tante Andante
skør og tosset med vorter og skæg
hvis du ik’ ta’r dig sammen så kan det
ske at du blir skaldet som et æg.
Så ret dog ind og opfør dig normalt
som andre søde drenge og pig’r
Jeg lover dig at intet kan gå galt
bar’ du gør som far og mor de sig’r

Du et mærk’ligt barn
et mærkligt barn
forkælet og sur
et uforskammet skarn
Vågn op, stå op, giv dog op
og få så den dino ud af din krop
dit mærkelige mærkelige barn

Højtlæsningstips - mest for de voksne

Leg og læs

I Cirkus Jul vil vi dele glæden ved læsning og
skabe begejstring for bøgernes eventyrlige
sider. Det at kunne læse spiller en afgørende
rolle i børns opvækst og deres videre færd
i livet. Når vi læser, skærper vi vores koncentrationsevne, det gør os fantasifulde og
opfindsomme og lærer os at forstå, aflæse
og engagere os i andre menneskers handlinger og følelser.
Højtlæsning er en vej til at skabe begejstring
for bøgernes universer. Her deler vi vores
bedste tips til, hvordan I kan gribe højtlæsningen an.

Kniber det med koncentrationen, når I læser
sammen? Så prøv at hive kassen med perler,
farveblyanterne eller byggeklodser frem. Børn
har nemlig en fantastisk evne til at kunne
lege, samtidig med at de lytter. Måske vil du
se Næsehornet Otto vokse frem fra klodserne
eller se dit barn tegne videre
på Busters eventyr.

Lyt til lydbøger
At lytte til en lydbog behøver ikke være en
solobeskæftigelse. Prøv at sætte en sjov
historie på, mens I tegner eller kører bil, og
oplev, hvor hyggeligt det er at lytte sammen.  

Lidt har også ret
En hurtig læsepause, mens pastaen koger, eller to rim inden sengetid er meget bedre end
ingenting. Selv helt korte læsestunder skaber
nærvær og læseglæde.

o, Aarhus Teater
Om Sax
svi
og Muskel ndfonden

Saxo

Muskelsvindfonden

Hos Saxo arbejder vi hver dag for at
udbrede litteraturen og skabe begejstring og
fællesskab omkring læsning, og det har vi
gjort i mere end 20 år. Som Danmarks første
og største onlineboghandel og indehaver af
en af landets førende bogstreamingtjenester, Saxo Premium, ved vi, at et godt
læseliv begynder i barndommen, og derfor er
vi glade og stolte over at være medskaber af
Cirkus Jul.

Muskelsvindfonden er en forening, et
fællesskab og en bevægelse for mennesker
med muskelsvind og deres pårørende.
Vi blev stiftet af Evald Krog i 1971 i protest
mod, at der blev gjort alt for lidt for
mennesker med muskelsvind.
Mange med muskelsvind var overladt til et
umyndiggjort liv på institutioner. Det lavede
Muskelsvindfonden om på.

Med Cirkus Jul åbner vi en ny vej ind i
børnebøgernes fantastiske universer og
samler børn og deres voksne om en magisk
juleoplevelse i fantasiens tegn. Med de gode
fortællinger sår vi det frø af læselyst, som
skal vokse livet igennem, og skaber ikke
mindst fantastiske bogminder, hele familien
kan samles om.
Uanset om Cirkus Jul bliver jeres første
møde med Tante Andante, Snøvsen, Buster
Oregon Mortensen, Den lille pige med
svovlstikkerne eller Næsehornet Otto, er det
vores store ønske, at det i hvert fald ikke
bliver jeres sidste. Vi glæder os som til
juleaften til at samles om nogle af de mest
elskede børnebogshistorier, vi har, og vi
håber, I går fra cirkusteltet opfyldt af lige dele
julemagi, latter og lyst til læsning.
Saxo ønsker jer rigtig god fornøjelse
i Cirkus Jul.

Aarhus Teater
Aarhus Teater skifter de skrå brædder ud
med cirkusmanegens savsmuld, når vi
vækker børnebøgerne til live i Cirkus Jul.
Vi glæder os sammen med resten af holdet
til at gøre det, vi som teater er bedst til: At
levendegøre de gode fortællinger og skabe
fælles oplevelser, der sætter sig i krop
og sjæl.  
Aarhus Teater er Danmarks næststørste
teater. Hvert år får vi besøg af over 100.000
gæster, og vores forestillinger skabes ofte
i samarbejder på tværs af landsdele og
landegrænser.
Publikum er vores puls, hvad enten I møder
os på teatrets 4 scener, ude i byrummet eller
i cirkusteltet. Hver tredje gæst på Aarhus
Teater er under 25 år, ikke mindst takket være
en teaterpædagogisk afdeling, Aarhus Teater
Læring, som hjælper lærere med at åbne
teatrets magi.
Teatermagien kender ingen alder, og
med Cirkus Jul mødes vi i en
teaterglæde, som kan vare
ved hele livet.  

I dag er vi en landsdækkende organisation,
og størstedelen af vores indtægter kommer
fra vores kulturelle events: Cirkus Jul, Cirkus
Summarum og Grøn. Vi plejer at sige, at vi
samler på oplevelser, mens vi samler ind.
Alt overskuddet fra Cirkus Jul går
til Muskelsvindfondens arbejde for at
skabe fællesskaber for mennesker med
muskelsvind og deres pårørende.
Vi er særligt optagede af at gøre en forskel
for vores yngste og unge, fordi de har brug
for støtte, der gør dem flyveklar til et liv
med muskelsvind.
De mødes derfor året rundt på camps, events
og hyggelige arrangementer, hvor de får et
fællesskab og bliver inspireret af andre, der
står i samme situation. Det giver overskud på
den mentale konto og mod på livet.
Tak, fordi du støtter
det gode formål.

Fra 0-2 år

Læg årets bedste
børnebøger under træet
Få fri fragt når du
køber julegaver
på Saxo.com

Fra 2 år

Brug koden

Ønsk dig en fælles oplevelse
www.aarhusteater.dk

David Sundin

Ina Victoria Haller

Fra 4 år

Jakob Martin Strid

Fra 8 år

Midnatssolens rige 1:
Troldmanden i træet
John Kenn Mortensen

Sigurd fortæller om
julens traditioner
Sigurd Barrett

Fra 10 år

Kend din historie
Gry Jexen

Gurli Gris
– 5 minutters eventyr

Fra 6 år

Fra 5 år

Den utrolige historie
om den kæmpestore pære

Fra 3 år

Fra 3 år

Bogen der virkelig
ikke ville læses

Den lille bog
om store følelser
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CoComelon
– Mine 100 første ord

Ester Lemlæster
Jonas Kleinschmidt

Fra 6 år

Verdens 100 mest
berømte dyr
Sebastian Klein

Fra 10 år

Operation heksegryde
Jørn Lier Horst

Fra 11 år

Pigebogen

Nina Brochmann
og Ellen Støkken Dahl

Fra 11 år

Drengebogen

Nina Brochmann
og Ellen Støkken Dahl

Koden gælder t.o.m. d. 20/12 2022 og kan kun benyttes én gang. Fri fragt omfatter kun levering til adresser i Danmark.

VÆRS’GO
VÆRS’GO

Få en pakke samlekort
for hver 100 kr.
du handler for hos os*

– dit (gratis)
klippekort
til Horsens
– dit
(gratis)
klippekort til Horsens

Hos
os i Horsens
kan du ringe til Mette
og Morten,
hvis du
har brug til Mette og Morten, hvis du har brug
Hos
os
i Horsens
kan
du
ringe

8
7

Mette Munk
Mette
Munk

6
Morten Muriel
Morten
Muriel

5
4
3

gå til håndbold,
håndbold, hvilken skole, derhvilken
er helt rigtig for ditskole,
barn, hvor du der er helt rigtig for dit barn, hvor du
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Morten Muriel

Samlealbum

40.-
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Morten Muriel

For hver solgt nissehue
doneres der 2 kr. til
Julemærkehjemmene
*Gælder fra d. 11/11 til d. 24/12

®

Færre bekymringer, mere barndom

Vågn op tør!
Popz Danmark ApS

Danmarks nr. 1 natunderbuks til
Piger & Drenge

Unikt engangsunderlagen

DryNites® natunderbukser har ekstra høj bekyttelse,
er designet så de ligner almindelige underbukser
og udviklet i et særligt lydløst materiale.
Findes i 3 størrelser til børn i alderen 3-5 år, 4-7
år og 8-15 år.

DryNites® BedMats er et absorberende engangsunderlagen, der holder madrassen tør, når uheldet
er ude. DryNites® BedMats er specielt udviklet med
fokus på høj absorbering, beskyttelse og diskretion.

Nordvej 11 • 4200 Slagelse
Tlf +45 58 56 53 53
Fax: +45 58 52 62 42
info@popz.dk • www.popz.dk

Robin
Hood
Tag med Folketeatret til Sherwoodskoven
4.-5. marts

Tape funktion holder underlaget på plads

Læs mere på www.drynites.dk
Fås i de fleste supermarkeder, Matas og på apoteket.

”En stærkt underholdende
og engagerende familiekomedie
i højt tempo.”
Jyllands-Posten
musikhuset.dk

Carl Jacobsens Vej 17L
2500 Valby
Tlf. 25 55 12 02
www.v8c.dk

LET’S MAKE
ROOM FOR
PEOPLE

ØG SIKKERHEDEN MED
FLEKSIBLE LØSNINGER
Alle mennesker er forskellige og har forskellige behov.

Overnat på Danhostel
og lær Danmark
bedre at kende

Med en Pressalit Matrix Medium håndvask får du en
højdejustérbar løsning, som passer til både siddende
og stående brugere.

Det behøver ikke at være besværligt at

De integrerede greb bidrager desuden til mere selvhjulpenhed og en øget sikkerhed på badeværelset.

samme værelse, og det er nemt at checke

Vil du vide mere, kan du ringe til os på 8788 8788.

til næste destination.

tage Danmark rundt på ferie. På Danhostel
kan hele familien bo i trygge rammer på
ind og ud, så I hurtigt kan komme videre

Hos os kan I overnatte tæt på
oplevelserne. Alle vores Danhostels ligger
tæt på Danmarks smukke naturområder,
spændende attraktioner, historiske perler,
tæt på skov, strand og hav.

LÆS MERE PÅ
Læs mere på
pressalit.com
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Altid på O.B.C. og Sunwing:
•
•
•
•
•
•

Hele familiens drømmeferie
Vores egne hoteller Sunwing Family Resorts og Ocean Beach Club har fokus på
nem og bekvem ferie med børn – uden at vi har glemt de voksne. Der er store
poolområder, flotte lejligheder med praktiske detaljer, Lollo & Bernie Club
og gratis SATS-holdtræning. Så kan alle få præcis den ferie, de drømmer om.
Find jeres familiehotel og bestil på spies.dk

Direkte transferbus
Lollo & Bernie Club
Teen Lounge
Børn spiser gratis
Spaafdeling og gratis træning
Klimakompenseret hotel

Kreditering
på Cirkus Jul

Kunstnerisk hold

Koncept: Muskelsvindfondens Indsamlingsafdeling
Instruktør: Heinrich Christensen
Manuskript: Heinrich Christensen
Instruktørassistent: Malou Keiding
Scenograf & kostumedesigner: Karin Gille
Koreograf: Sofie Akerø
Komponist & musikalske arrangementer: Adi Zukanovic
Komponistassistent: William Gerdes
Dramaturg: Hanne Lund Joensen

Medvirkende

Dinodrengen Bjørn Henning: Bertram Hasforth Klem /
Bertram Lyng Engelsted Jarkilde
Harry Zorg: Kristian Holm Joensen
Far, Bølle Lars & Tante Andante: Jacob Moth-Poulsen
Buster Oregon Mortensen m.fl.: Clint Ruben
Mor, Snøvsen m.fl.: Amalie Husted Mørup.
Den lille Pige med svovlstikkerne, danser m.fl.:
Jasmine Christine Gordon

Cirkusartister

Ylva Maia Havndrup
Eivind Øverland
Jonathan Bendtsen

Tak til

Ole Lund Kirkegaards døtre Nana og Maya, Benny Andersen og Signe Plesner Andersens datter Lisbet, Ib Spang
Olsens søn Lasse, samt Halfdans E. Rasmussens datter
Iben, samt Bjarne Reuter for udlån af figurerne.

En særlig julehilsen til H.C. Andersen, for at have skabt
mange fantastiske eventyr, heriblandt Den Lille Pige med
Svovlstikkerne.
Tak til Forlaget Gyldendal, som har udgivet bøgerne om
Snøvsen, Otto og Buster, samt forlaget Schønberg som
har udgivet Tante Andante, for at stille de fantastiske
bogfigurer til rådighed til Cirkus Jul.

Orkester

Trommer, percussion mv: Mads Beldring
Tuba, keyboard mv.: Rasmus Svale
Keys, harmonika mv.: Amanda Wium.

Forestillingen

Produktionsleder: Kim Mosfelt.
Forestillingsleder: Louise Voigt
Scenemester: Jakob Thau
Cirkuskonsulenter: Rune Klan, Anders Astrup Jensen
Vokalcoach: Karina Nus
Flyvedesign og -afvikling: Troels Frydensberg
Snøvsen dukker: Helene Echwald
Otto dukke: Karin Ørum
Lyddesign: Malte Oscar
Tonemester: Henrik Bank
Afvikling microport: Adam Joachim Svendsen
og Anders Gormsen
Lysdesign og -afvikling: Michael Fog
Skræddersalsleder: Ane Aaberg
Skræddere: Helene Branderup,

Cecilie Arnholm, Ursula Haurgaard
Maskør: Camilla Kreutzmann
Maskør assistent: Lilian Tveiten
Kostumier: Masja Richter
Rekvisitør: Naja Lund Schmidt
Rekvisitør assistent: Anders Astrup Jensen
Følgespot og afvikling scene: Adrian Barbulescu Cosmin,
Ion Cosleba, Christian Rosca, Mihail Plesu, Iulian Dutescu,
Benjamin Breilev.
Teltmester: Ihor Pobuta

Program

Fotograf: Rumle Skafte
Program Layout: Gitte Blem Jensen
Programredaktion: Maria Wael, Malene Løvig

Aarhus Teater

Teaterdirektør: Trine Holm Thomsen
Direktør: Allan Aagaard
Chefdramaturg: Hanne Lund Joensen
Kommunikation og pressechef: Morten Daugbjerg
Salgs- og Marketingchef: Emilie Brøgger Jensen

Saxo

Direktør: Natasha Brandt
Senior brand manager: Alexandra Brink-Larsen
I øvrigt tak til: Jeppe Trier, Maria Gry Henriksen,
Lærke Jürs, Christine Fangel Wolkoff, Anne-Lise
Jacobsen m.fl.

Muskelsvindfonden

Indsamlingschef: Theis Petersen
Partnerskabschef: Mikkel Braae-Andersen
Kunstnerisk projektleder: Kat A. Lundbye-Christensen
Projektleder: Jens Isbak
Kommunikation og presse: Maria Wael

Bag scenen

Michael Sehr, Iryna Pobuta, Per Nygaard Eg, Mikael Sort,
Line Mosfelt, Henning Bakland, Louise Pippi Ehrenreich,
Jacob Piv Dam, Jakob Slot Bertelsen, Gitte Valentin,
Bettina Ottesen, Christian Lykke, Kent Mejer, Steffan
Falkner Sørensen, Charlotte Libergren Nielsen, Sidsel
Steen Olesen, Jacob Bostrup, Susanne Schultz Poulsen,
Pernille Lindberg, Marie Sigaard Langebeck, Anine Hviid
Tøgersen, Malene Geertsen, Mette Ramsgaard, Christina
Steensgaard, Anja Graversgaard, Laura Holm Rothemejer,
Nels Panum, Ulrik Strehle, Malene Schmidt, Christina Pries,
Søren Tærsbøl og Niels Honoré.
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Alt overskuddet fra Cirkus Jul
går til Muskelsvindfonden
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Glædelig jul

