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Framgång brukar föda 
framgång heter det och 
företaget växte under 90-
talet så mycket att ett 

namnbyte blev nödvändigt. 
1989 bytte cirkusen namn 
från Minimum till Maximum 
och sedan dess har 

framgångssagan fortsatt. 
Cirkus Maximum är idag 

Sveriges största cirkus och ett 
av Nordens framgångsrikaste 
cirkusföretag med en publik-
siffra på omkring 200 000 be-
sökare. Årets uppsättning är 
den mest påkostade någon-
sin och turnén kommer i år 
att omfatta 155 orter i Sve-
rige, vilket är fler platser än 
någon annan cirkus besöker i 
Skandinavien.

Wonderful World
Produktionen heter ”Won-

derful World” och är en annor-
lunda blandning av modern 
och klassisk cirkus. De senas-
te årens satsning på att kom-
plettera föreställningen med 
sånginslag fortsätter. I år har 
cirkusen engagerat sångaren 
och artisten Mårten Sten-
holm från Stockholm. Tidi-
gare har Mårten har bland 
annat spelat med i Tosca och 
Läderlappen. Cirkus Maxi-
mum kommer till Nödinge 
nu på tisdag, vid före detta 
tennishallen. 

Direkt från cirkusfestiva-
len i Paris kommer Bicycle 
Girls. En unik cykeltrupp från 
Kina bestående av sju tjejer. 
Numret är tempostarkt och 
medlemmarna i truppen ge-

nomför något som kan tyckas 
helt omöjligt att utföra. In-
tresset har varit stort för cy-
keltjejerna bland cirkusföre-
tag världen över sedan artis-
terna slog igenom och vi är 
därför extra stolta över att 
kunna presentera Dalians hos 
oss detta år.

Luftakrobatik
Flying Warriors ett luft-

akrobatiknummer också de 
är från Kina. Ett minst sagt 
häpnadsväckande och farligt 
luftnummer. Precision och 
styrka!

Från Ungern kommer Karl 
Ramwell, en blixtsnabb jong-
lör som med hela sju klubbor 
i luften och med otrolig ele-
gans fångar publiken. Karl 
Ramwells stora skicklighet 
och karisma har gjort att han 
de senaste åren lyckats få en-
gagemang på Europas absolut 
främsta cirkusar.

Idag får man sällan se 
nummer som är en verklig 
världssensation, men den ki-
nesiska lindansaren Yong Bo 
utför ett trick som han är helt 
ensam om att göra i hela värl-
den. Yong Bo står på huvudet 
på slak lina! Yong Bo har ti-
digare vunnit silvermedaljen i 
en festival för framtidens cir-
kusartister.

Prostestsov är kanske cir-
kusvärldens främsta hund-
nummer. Tjugotre blandade 

pudelhundar i  högt tempo 
i manegen. Petr Prostetsov 
själv anser att pudeln är den 
klokaste av alla hundraser. Ar-
tisten var engagerad på Maxi-
mum 1999 och är på publikens 
begäran tillbaka hos oss.

Djuren har alltid en central 
roll på Cirkus Maximum. Cir-

kusens chefsdressör Anton 
Frank gör en entré beståen-
de av exotiska djur med bland 
annat elefanter, kameler, dro-
medarer och hästar.

Cirkus Maximum rullar in i Ale
 – ”Wonderful World” visas i Nödinge

På tisdag blir det festligt i Nödinge när Cirkus Maximum 
kommer på besök för att visa sin senaste produktion ”Won-
derful World”.

Prostestsov är kanske cir-
kusvärldens främsta hund-
nummer.
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Ett axplock av dagens erbjudanden:

TYGLAR! Massor av modeller, bruna och svarta.  I dag endast   99 kr!!!

LONGERLINOR 99 kr

BENLINDOR 4-pack, 4 meter;  fleece och acryl 119 kr

NYLONGRIMMOR 29,90

Schockemöhle TRÄNS och SCHABRAK 25% rabatt

All vinterkollektion för häst och ryttare 25% rabatt

RIDBYXOR Köp 3 – betala bara för 2!!!

RIDSTRUMPOR Köp 3 – betala bara för 2!!!

Massor av erbjudanden! Flera leverantörer på plats som hjälper dig välja rätt!
10 % rabatt på alla sadlar som säljs eller bokas under dagen. 

Enklare förtärning finns att köpa på plats. Vi bjuder alla barn på ballonger!Ponnyridning hela dagen!

Ale Ridsport   Allt för Häst och Ryttare – Hund och Katt
Starrkärr 103, 446 95 Älvängen. Telefon 0303-74 28 30, www.aleridsport.nu

Öppettider: Må-fr 12-18, Lö 10-14, Tisdag 1/5 öppet 11-19
Vi reserverar oss mot slutförsäljning och ev tryckfel!

Gratis kaffe och kaka till alla våra kunder!

1 maj -07

1 maj -07

Tornesch 1042

Mustangfoder är här och hjälper dig med foderfrågor samt 
beräknar gratis foderstater åt din häst. 
Medtag gärna en analys på ditt hö. 
Köp 4 säckar och få den 5:e på köpet. Max ett erbj per kund.

Nu säljer vi även 
hästtransporter!

Annelunds Trailer finns 
på plats hela dagen och 

visar Mustang och 
Atec transporter. 

Boka din trailer i dag så 
bjuder vi på en trådlös 
kameraövervakning,

värde 4.500:-!

För 24 år sedan slogs portarna upp för en ny 
cirkus i Sverige. Cirkusens grundare hette Bengt 
Källquist och namnet på företaget var Cirkus Mini-
mum. Cirkusen turnerade på små orter främst i 
södra Sverige och blev snabbt en succé. Direktö-
rens ambition var att visa förställningar med hög 
kvalitet på artisterna. Tidigt blev ”Kvalitet utan 
kompromisser” cirkusens signum.


