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Modern cirkus - Circus I love you, som turnerat i Europa sedan
2018, kommer äntligen till Finland - Utopia-föreställningen i augusti
i Mariehamn, Nådendal, Raseborg, Hyvinge och Lovisa - En glad,
händelserik, akrobatisk kärleksförklaring till cirkuskonsten

En modern cirkus grundad av akrobater som
framgångsrikt har turnerat i Europa

Circus I love you är en modern cirkus som grundades 2018 av unga
cirkusproffs som växte upp i Finland, Frankrike och Sverige. Cirkusgruppens
föreställningar har turnerat i Europa i fyra år och besökt mer än 40 städer i
Frankrike, Belgien, Nederländerna, Tyskland, Sverige och Litauen och nått en
publik på mer än 55 000 personer. Circus I love you har uppträtt t.ex. i Circa
som är Europas mest kända nycirkusfestival i Frankrike och den sommarlånga
Zomer Van Antwerpen-festivalen i Belgien.

Utopia-föreställningen, som nu är på turné i Finland, är en cirkusföreställning
speciellt riktad till de nordiska länderna. I Finland finns det bara en handfull
cirkusföreställningar som reser med ett cirkustält, och av denna anledning har
akrobaterna i Circus I love you-gruppen skapat sin föreställning, som
kombinerar olika akrobatikdiscipliner med levande musik, i ett sött 13- meter i
diameter rosa och gult cirkustält.

Circus I love you föddes ur tron till ett nomadiskt turnéliv   hos en internationell
grupp unga akrobater. Circus I love you talar för den utvalda enklare
livsstilen, vill hämta cirkuskonst på hög nivå till alla och strävar genom sina
föreställningar att sprida till sin publik entusiasm och livsglädje.

Utopia - cirkustältet kommer till staden!

Utopia är en modern cirkusföreställning utan djur. Sex mångbegåvade
akrobatmusiker som byter cirkusdiscipliner och instrument i farten, använder
ibland sina musikintstrument till och med på akrobatiska sätt! Utopia är en
flödande kombination av akrobatik och musik, där svindlande volter, högt



hängande luftakrobater, kvicka rytmer, svängande hjulakrobatik och
rullskridskotrick fyller varje hörn av den fem meter långa scenen.
Föreställningen sprider tro på fred och kärlek genom akrobaternas sömlösa
samarbete och via glädjen att göra saker.

Tips på vad publiken kan uppleva i cirkustältet:
Parakrobatik - perchbalans - språngbrädsvolter- repakrobatik - hårhängning -
cyr-hjulakrobatik - handstående - akrobatisk rullskridskoåkning - jonglering -
liveband: dragspel - klarinett - kontrabas - gitarr - saxofon - trumpet - tuba -
cello - ukulele

Ackompanjerad av en orkester, en akrobatisk
komposition som sprider livsglädje för alla åldrar!

Speltider:
Mariehamn - Cirkusplatsen - Servicegatan, Mariehamn:
torsdag 4.8 kl 18
fredag 5.8   kl 18
lördag 6.8 kl 15 & 18
söndag 7.8  kl 15.00

Nådendal - Teljentien urheilukenttä - Teljentie 7:
torsdag 11.8  kl 18
fredag   12.8 kl 18
lördag 13.8 kl 15 & 18
söndag 14.8 kl 15.00

Raseborg/Ekenäs - Marknadsplanen i Ekenäs:
torsdag 18.8 kl 18
fredag   19.8 kl 18
lördag 20.8 kl 15 & 18
söndag 21.8 kl 15.00

Hyvinge - Aseman koulun hiekkakenttä,
torsdag 25.8 kl 18
fredag   26.8 kl 18
lördag 27.8 kl 15 & 18
söndag 28.8 kl 15.00



Lovisa - Gamla Strand 5, sandplanen:
torsdag 1.9 kl 18
fredag   2.9 kl 18
lördag 3.9 kl 17

Föreställningen räcker 60 minuter.
Turnén understöds av Alfred Kordelins stiftelse, Jenny och Antti Wihuris stiftelse,
Svenska Kulturfonden, Helsingfors stad och Centret för konstfrämjande
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