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Maria Zeniou är fakir och 
luftakrobat. Hon driver ett 
eget eventföretag där upp-

dragen nu börjar hopa sig.
– Det är en hel del inbo-

kat, vilket är väldigt roligt. 

Jag har fått uppdrag från en 
närliggande kommun, en 
golfklubb i Småland och så 
ska jag vara med vid ett jippo 
i samband med en båttävling 
i Stockholm, berättar Maria.

– Tidigare har det varit 
mycket med Joe Laberos 
show, men det är klart för 
den här gången. Sista fram-
trädandet hade vi i Oslo i 

februari. Nu kan jag ägna 
mig helhjärtat åt företagse-
vent som är min passion.

I förra veckan underhöll 
Maria Zeniou premiärpu-
bliken i Eriksbergshallen, 
där den mycket uppmärk-
sammade utställningen And 
there was light ägde rum.

– Det gick väldigt bra, 
konstaterar Maria.

På lördag är det öppet 
hus hos Nol Företagscenter. 
Maria Zeniou kommer att 
finnas på plats i Lifes lokaler.

– Jag brukar stå i receptio-
nen när jag har tid och ibland 
händer det att jag hoppar in 
och tar något pass. På lördag 
kommer jag i alla fall att 
finnas där.

Var tränar du själv 
någonstans?

– Jag har en egen trä-
ningslokal som min man 
har iordningställt i en lada 
i Skönningared. Det är sju 
meter i takhöjd och där har 
jag en specialgjord ställ-
ning. När det är som 
bäst tränar jag fem-sex 
dagar i veckan. Sedan 
har jag en fantastisk 
sjukgymnast som tar 

hand om mig.
Hur mår kroppen?
– Riktigt bra, faktiskt! Jag 

är väldigt noga med vad jag 
äter och dricker. Det gäller 
att ta hand om sig själv.

Det ryktas om att du har 
en cirkusskola också?

– Ja, det har jag i min trä-
ningslokal på söndagar. För 
närvarande har jag två grup-
per igång, men det kan bli 
fler. Den yngsta deltagaren 
är 7 år och den äldsta 42 år. 
Jag erbjuder träning i akro-
batik, trapets, tyg och nät. 
Luftakrobatik helt enkelt. 

Det är en annorlunda 
träningsform och vi 
har väldigt roligt 
tillsammans.

JONAS 
ANDERSSON

Livet är rena rama cirkusen
– Fullt upp för Maria Zeniou

Maria Zeniou njuter av livet, 
men tycker det är synd att 
snön börjar försvinna. Jag 
älskar snö och kyla, säger hon.

Köp 2 
 för 30:–

Värmer 
och

tröstar.

Vetenallen Hugo
Värmenalle fylld med 

KRAV-odlat svenskt
vete, värms i ugn

eller micro. Nyhet!

270:–

… och över 120 andra produkter i vårt barnsortiment.

Nyhet!

Premiär för nya barnhyllan!

MAM Learn to drink cup. En spillfri 
mugg för små händer. Nyhet!

Nyhet!

Nu har vi fyllt på barnhyllan med nyttiga 
smoothies för barn, Apotekets extra mjuka 
våtservetter och massor med andra nyheter 
som hjälper till att hålla de minsta på gott 
humör. Allt är hårt granskat och noga utvalt. 
Så vad du än väljer ur hyllan kan du vara säker 
på en sak – ditt barn får det bästa som fi nns. 
Välkommen in, båda två.

29:–Apoteket Baby Våt-
servetter 80 st. Snälla 
våt ser vetter i extra 
stor för   pack  ning. 
Nyhet!

67:–

Ella´s Kitchen Ekologisk smoothie 
90 g och puré 120 g. Innehåller bara 
ekologisk frukt och grönsaker. Nyhet!

18:–/st

18:–
Junior Majsbågar 40 g. Lätta att greppa 
för små händer. Nyhet!

Innehåller
 endast majs.

Apoteket Babyschampo 250 ml och Apoteket Babytvål 250 ml. 
Vid köp av Apoteket Babyschampo och Babytvål* får du köpa 
fi n babyhandduk för 50:– (ord. pris 120:–). Nyhet!

Nyhet!

39:–/st

Bambino
Haklapp. Bra att ha 
när allt inte hamnar 
i munnen. Nyhet!

35:–

Pharbio Omega-3 Barn 
Fiskolja, kosttillskott, 90 st 

kapslar (ord. pris 217:–)
Kundklubbspris. Nyhet!
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ÄLVÄNGEN. Det är mycket nu!
Det ena arrangemanget avlöser det andra.
Den gånga helgen uppträdde Maria Zeniou på 

den storslagna invigningen av utställningen ”And 
there was light” och på lördag finns hon med när 
Nol Företagscenter håller öppet hus.

MARIA ZENIOU
Ålder: 32.
Uppväxt: Mockfjärd i Dalarna.
Bor: På en gård i Billingsdal.
Civilstånd: Gift med Kenneth.
Intresse: Hästar. Jag rider tre-
fyra hästar varje dag. Jag föder 
upp och säljer hästar också.


