Pressmeddelande från Västmanlands Teater 2015-12-08

Fredagens artister i Varieté Cornichong på
Västmanlands Teater!
11 december kl 20 är det dags för årets sista 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…
Frasse & Mats
Frasse och Mats är två sköna dudes i sina bästa år! De älskar bilar, öl och snygga babes. Nyss
hemkomna från en rafflande resa i Las Vegas beger de sig nu till Västerås för att styra upp stadens
nattliv! Magi, jul-knep och Ulf Brunnbergs-hets utlovas! Karaktärerna Frasse och Mats är skapade av
skådespelarna Ester Uddén och Py Huss-Wallin. Sedan ”snubbarnas” födelse har de spelat på bland annat
Dramaten och Turteatern samt har sin egen dokumentär på youtube Frasse & Mats - En studie i manlig
vänskap.
Linnéa Martinsson & Hanna Strandberg
Linnéa Martinsson & Hanna Strandberg arbetar med dans, musik och koreografi. I sitt projekt ”kontoret”
utforskar dom möten mellan olika känslor, fantasier, idéer, material, medier och energier. För Varieté
Cornichong har Linnéa och Hanna skapat en koreografi som innehåller film och dans.
Lovisa Odén – discodansare på elitnivå
Lovisa Odén har deltagit i många världsmästerskap och tagit hem SM-guld i discodans. Nu har hon
trappat ned på tävlandet men scenen är hennes absoluta favoritplats!
Jay Gilligan
Jay har uppträtt i 29 länder både som soloartist och tillsammans med olika kompanier som Cirkus Cirkör
och Cirque du Soleil. Jay är också huvudlärare i jonglering på Dans– och Cirkushögskolan i Stockholm och
nyligen publicerade han en bok om modern jonglering med titeln 5 Catches.
Matias Salmenaho
Jonglör och musiker.
Andreas Tengblad
Musiker som gjort musiken till flera av Cirkus Cirkörs föreställningar.
Matt Pasquet
Handstående artist.

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?!
Kontakt
För frågor, pressbilder, bokning av pressbiljett/intervju, vänligen kontakta:
Kajsa Ståhl
kajsa.stahl@vastmanlandsteater.se
073–4369617
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