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NÖDINGE. 2009 blev 
ännu ett mycket fram-
gångsrikt år för Cirkus 
Maximum, som ökade 
sitt publiksnitt med tio 
procent.

Årets föreställning 
blir den 28:e i ord-
ningen.

Tisdagen den 20 april 
kommer ”Bravissimo” 
till Nödinge.

De stora framgångarna till trots 
är Cirkus Maximums direktör 
Bengt Källquist inte den som 
slår sig till ro och vilar på lag-
rarna. Tvärtom. 2010 års före-
ställning – den 28:e sedan star-
ten – har fått titeln Bravissi-
mo! Bra, bättre, bäst! Och det 
är sannerligen inga överord.

– Vi har förbättrat kvalitén 
ytterligare, framhåller Bengt 
Källquist. De nummer, som 
vi presenterar i år, tillhör alla 
toppskiftet av vad man kan få 
tag på i respektive genre.

Att driva ett cirkusföretag är 
en ständig balansgång mellan 
tradition och förnyelse.

– Vår ambition är att hänga 
på de nya trenderna inom un-
derhållning. Därför försöker 
vi hela tiden att uppdatera oss 
och presentera en ny look varje 
år. Och när vissa artister åter-
kommer till oss, på publikens 
enträgna begäran, har deras 
nummer också fräschats upp 
och blivit ännu bättre, säger 
Bengt Källquist.

Två av årets artistinslag har 
fina utmärkelser från den se-
naste cirkusfestivalen i Monte 
Carlo i bagaget, när de turne-
rar med Cirkus Maximum i 
sommar. Bröderna Yann och 

Hector Rossi, som bjuder 
på två klassiska clownentréer 
och framträder under namnet 
Rossyan, hemförde således 
den prestigefyllda bronsclow-
nen. Och Victoria och Pavlo 
Garcia, som med sitt spekta-
kulära luftnummer tar åskådar-
na in i rymdålder, vann också 
en bronsclown i Monte Carlo.

Avancerad kraftbalans
Klädbytarnummer har blivit 
väldigt populära under senare 
år. Cirkus Maximum kan pre-
sentera originalet, framfört av 
Soudartchikov. Det var näm-
ligen deras pappa, som skapade 
det ursprungliga numret, som 
alla andra har tagit efter. 

Messoudi, far och tre 
söner, bidrar till underhåll-
ningen med en stilfull och av-
ancerad kraftbalans.

Vinicki Smaha består av 
tre unga jonglörer, som gör 
en fartfylld och ekvilibristisk 
entré. Medan Paulo Kaiser 
visar upp ett annorlunda så 
kallat rollarolla-nummer med 
mycket energi och dynamik, 
som han toppar med att avver-
ka den ena saltomortalen efter 
den andra.

Engelsmannen Ingo Stieb-
ner och hans två charmiga sjö-
lejon är gamla favoriter, tur-
nerade med 
Cirkus Maxi-
mum för några 
år sedan. Ett 
mycket upp-
skatta inslag, 
som många 
har velat se 
igen.

Till de 
verkliga tro-
tjänarna hör 
dressören 

Anton Frank, som gör sin 
sjunde säsong med Cirkus 
Maximum. Anton är berömd 
för sitt lätta handlag med sina 
djur – hästarna, elefanterna 
och exoterna som kameler, la-
madjur, watusi, indisk zebu och 
highland cattle – och ger dem 
all tänkbar kärlek. Vilket också 
märks när han framför dem i 
manegen.

En annan trotjänare är ka-
pellmästare Krzystof Majew-
ski, som turnerat med Cirkus 
Maximum i 20 år. Tillsammans 
med sin förträffliga polska or-
kester på nio man ser han till 
att den rätta stämningen infin-
ner sig i cirkustältet.

Utformningen
För regin svarar Bengt Käll-
quist tillsammans med Tino 
Rivero och Roger Lybeck. 
Tino Rivero, som ansvarat för 
den konstnärliga utformning-
en hos Cirkus Maximum i flera 
år, har också uppmärksam-
mats för scenografin till flera 
av After Darks föreställning-
ar. Roger Lybeck är ursprung-
ligen koreograf och har arbetat 
på bland annat Dramaten, Gö-
teborgsoperan och Malmöope-
ran. Även han har arbetat med 
Cirkus Maximum tidigare.

❐❐❐

Ingo Stiebner och hans två charmiga sjölejon är gamla favoriter som dyker upp i Bravissimo.

Cirkus Maximum behåller greppet om publikenCirkus Maximum behåller greppet om publiken

– Bravissimo kommer till Nödinge
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CAFÈ

 www.cafebla.org

Mixa din egen sallad
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ALLTID FRÄSCHA 

RÅVAROR!
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gäller tom.
-10.04.14

25 km (Kortvättlen 15 km)

Kom med - Du får en härlig naturupplevelse och nyttig motion.
Leden går bland tjärnar och sjöar i vårfager natur.

35-ÅRSJUBILEUM 
SÖNDAG 2 MAJ 2010

Sätt målet för din träning/motion - anmäl dig nu!
Start och mål på samma plats, 4 st vätskekontroller. Mer info och anmälan på 

hemsida vattlefjall.se eller OK Alehof’s kansli tel: 0303-22 99 90
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Boka bord!

ELVIS X 5
Ett superseriöst Elvisband från Halmstad

Lördag 17 april 
kl: 21.30
Kom i tid och unna dig en

Helgspecial
Grillad Entrecôte
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