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Premiär för Varieté Cornichong på
Västmanlands Teater!
19 september har Varieté Cornichong premiär på Västmanlands Teaters Stora scen.
Under ledning av Dr. Bohnsack (skådespelaren David Sigfridsson) möter publiken allt
från cirkusartister till amatörer.
Varieté Cornichong är starten på det treåriga samarbete som Västmanlands Teater och Cirkus
Cirkör har inlett och är en föreställning där ingen kväll är den andra lik. För regin står Olle
Strandberg som är regissör och konstnärlig projektledare på Cirkus Cirkör. Tidigare har han
regisserat föreställningarna Undermän och Underart. Om Varieté Cornichong säger han:
– Roligt att få göra den här varietén i Västerås och verkligen ta fasta på smeknamnet
”Gurkstaden”, både genom innehållet och utsmyckningen! Publiken kommer få hela
känslospektrat under en och samma kväll; bli peppade, glada, överraskade och rörda. Akter och
personer som annars inte skulle ta plats på en teaterscen gör oväntade saker tillsammans med
mer etablerade artister och skådespelare. Varieté Cornichong är en hyllning till människan: en
får vara så unik som en är, göra sin grej och hyllas för det!
Artister och husbandet The Cucumbers
Doktor Bohnsack och husbandet The Cucumbers guidar publiken genom föreställningens olika
nummer. En hel del artister är fortfarande hemliga, men redan nu kan vi avslöja att följande
artister deltar på premiären:
Cirkus– och performanceartisten Angela Wand
Angela Wand är utbildad vid Dell’Arte School of Physical Theatre i Kalifornien. Tidigare har hon
setts i bland annat Cirkus Cirkörs produktioner.
Gycklargruppen Trix
Gycklargruppen TRiX har gjort sig ett namn genom tusentals föreställningar på företagsevent,
festivaler, skolor och fester. De har synts i TV, radio och tidningar både i Sverige och utomlands.
Akrobaterna Anton Graaf och Einar Kling- Odencrants
Akrobatduon som med sitt språngbrädenummer i år vunnit guldmedalj i prestigefyllda Festival
Mondial du Cirque de demain i Paris och kammat hem det eftertraktade priset ”Golden Elephant”
på den Internationella cirkusfestivalen i Moskva. Duon medverkar också i den kommande
produktionen Limits, som har världspremiär på Västmanlands Teater 19 mars 2016.
Akrobaterna Peter Åberg och Saara Ahola
Tillsammans har de bland annat varit en del av uppsättningen Crossroads på Camäleon Theater i
Berlin, samt Cirkus Cirkörs och Malmö stadsteaters samproduktion Borders.
Speldatum
19 september – premiär under Västerås Kulturnatt, med fri entré!
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