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Cirkus Krone – 3. Generation er klar!
SÅ ER DER NYT FRA CIRKUS KRONE!
:-

Efter mange overvejelser og beslutninger der skulle overvejes og ikke mindst tages, er det er med stor
fornøjelse at 3. generation Frank Thierry og hans familie, nu kan præsentere et brag af en forestilling,
klar til at tage på turne fra og med d. 19 maj 2018 igennem det meste af Jylland og Fyn.

Ingen overtagelse af Cirkus Krone uden nyheder og traditioner!
I år er Cirkus Krone tilbage til det gamle motto "Danmarks mindste, men hyggeligste cirkus" :-)
Der er mindre og nyt telt. Meget mere intimt og nærværende. Du kommer helt tæt på uanset hvor du
sidder!
Men der er ikke gået på kompromis med forestillingen og artisterne, som igen i år er fundet
internationalt.
Unge upcoming artister som er på højeste niveau, og med numre du måske ikke har set før ?
Mød bla. mesterjongløren Kasparas Bujanauskas som vandt Litauen har talent 2017! Med tempo og
charme er han sikkerheden selv 
Fra Argentina kommer Sofia Speratti. Hun præsenterer en helt ny version af et vaskeægte håndstands
nummer. Vi har ikke set det herhjemme før. Vi er netop derfor meget stolte og glade for at have Sofia
med os 
Fra Ukraine kommer Duo Alex Vlad. 2 spritnye artister klar til at indtage verden med deres charmerende
hånd i hånd akrobatik. I ”good old” 30’er stil bl.a med lidt updatet popmusik, er vi sikker på at de bliver en
bragende succes hos os og fremover 

Vi er i år så heldige at have 2 klovne der på skift vil gæste os i denne sæson!
Det er derfor en fornøjelse at kunne præsentere den legendariske Tonny Trifolikum, som med sin underspillethed henrykker både børn og voksne. Tonny er faktisk oplært af 1. generation Regner Thierry i Cirkus Krone, da Regner var direktør og opdagede Tonny’s talent og store evne som klovn 
Det er også en glæde at Klovnen Don Carlos gæster Cirkus Krone. Don Carlos alias Mogens Koolmeyer, har ligeledes haft sin spæde start i Cirkus Krone under 2. generation Irene Thierrys vinger. Mogens
er den klassiske klovn som ungerne råber og hujer af, da han simpelthen ikke kan finde ud af noget ;-)
Ingen turné uden Irene Thierry, 2. generation af Cirkus Krone. Som Irene selv siger: ”Jeg skal slæbes ud
af manegen, hvis jeg ikke må være med” ;-) Og det er vi glade for. For farmor kan vi ikke undvære 

Man kan se vores turnéplan og købe billetter nu på: www.cirkuskrone.dk
Velkommen til en ny sæson. Et nyt telt og en hel ny æra er begyndt!
Cirkus Krone! Danmarks mindste, men hyggeligste cirkus for hele familien!
Mine Damer og Herrer - Der er altid en sol bag skyen!
Og om lidt er Cirkus Krone i byen!
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