Pressmeddelande från Västmanlands Teater 2015-11-03

Nu presenteras artisterna i Varieté Cornichong
på Västmanlands Teater!
13 november kl 20 är det återigen dags för Varieté Cornichong att inta Västmanlands Teaters
Stora scen. Dr. Bohnsack (David Sigfridsson) och husbandet The Cucumbers guidar publiken
genom en kväll där allt är tillåtet – for kings and queens and inbetweens!
Och artisterna för kvällen är…
JUCK
Iklädda prydlig skoluniform juckar dansare med stenhård blick. I JUCK visar Tarika Wahlberg, Shirley
Harthey Ubilla, och Emelie Enlund hur man tar plats.
Jan Unestam
Jan Unestam var med och startade Cirkus Cirkör 1995. Därefter har han medverkat i 11 av deras
föreställningar med turné runt om i världen. Under våren 2015 har Jan varit skådespelare/cirkusartist i
succén Borders på Malmö stadsteater i samarbete med Cirkus Cirkör. I Varieté Cornichong träffar
publiken bland annat karaktären Ballongmannen.
DHMJ
DHMJ, som är förkortning av Det Här är Mitt Jobb är en nystartad teatergrupp från Västerås. Gruppen
drivs av Niquita Karlsson, Ellen Vestermark och Anna-Jackelin Thell sedan oktober 2014. DHMJ kommer
framföra en del av Patrik Bergners Fruktansvärda vänner.
Jay Gilligan
Jay Gilligan är jonglör och artist från Arcadia i Ohio. För närvarande lever och uppträder han i Europa.
Han är skaparen av Jongleringsprogrammet vid Dans– och Cirkushögskolan i Stockholm där han också
undervisar. Vi tar del av hans fantastiska jongleringsnummer!

Varieté Cornichong & artister i december
Varieté Cornichong spelas även 11 december. Några av artisterna kan vi avslöja redan nu:
Bianca Kronlöf och Tiffany Kronlöf kommer tillsammans med musikern Thom Gisslén!
Bianca och Tiffany känns igen från humorserien Full patte som hade premiär på SVT Flow våren 2014,
både skapad och spelad av Bianca och Tiffany. Bianca Kronlöf har också fått stor uppmärksamhet för
sina klipp på Youtube där hon spelar den manliga rollfiguren Snubben, som tar upp ämnen som rasism
och sexism.
Om Varieté Cornichong
Med glitter och gurkor hyllas människan i alla dess former. Fallande, flygande, flammande och
förskräckande, allt eller inget på en och samma gång. Vad får ditt hjärta att klappa? Bita på naglarna av
spänning? Skratta så att du kiknar?!
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