
INFORMATION
www.mark.se/nycirkusfestival
facebook.com/nycirkusfestivalrydal
Rydals Museum - Boråsvägen 237, 511 70 Rydal

29–30 juni 2019

KREATIV VERKSTAD 
L Ö R D A G & S Ö N D A G - 29–30 juni   

PROVA-PÅ CIRKUSKONSTER
Släpp din fantasi fri och våga tänja 
på dina egna gränser. Under festi-
valdagarna kan du löpande prova 
några av cirkusens spännande trix 
och konster. Våra kunniga cirkus-
ledare hjälper dig i allt från att 
klättra i tyg, balansera på klot, till 
att jonglera på många olika sätt. 

SCREENTRYCK 
Vi screentrycker t-shirts och tygpåsar 
tillsammans med Marks Konstgrafiska 
Verkstad och Kreativa spåret. Ta med 
egen t-shirt eller tygkasse i bomull. Det finns även möjlighet att 
köpa recyklade T-shirts och fairtrade tygpåsar att trycka på. 

COCOON FOREST  
Kryp in och häng i Miksis 
svävande kokonger. 
En installation för kontempla-
tion, eftertanke och reflektion.

VÄVA DRÖMMAR
Vi väver våra egna drömmar. 
Tillsammans med Internatio-
nellt Vävcenter Sjuhärad och 
Rydals museum skapar vi 
drömväv i Västarvets vävhus.

SERVERING 
I år välkomnar vi Le Juice att berika 
Nycirkusfestival Rydal med äventyrlig 
god mat. Le Juice verkar för en hållbar 
utveckling och en levande landsbygd.

DAGLÄGER onsdag–fredag 26–28/6
Cirkusläger för dig som är 10 år och uppåt och tycker om att 
röra på dig. Hänga i trapets, träna volter, jonglera och cykla 
på enhjuling är något av det du kan prova på under dessa dagar. 
Läs mer: www.mark.se/nycirkusfestival 

Hissnande 
föreställningar med 
artister i världsklass 

Prova på nycirkus 
och skapa själv i vår 

kreativa verkstad  

Festivalen är 
normkritisk och 

inkluderande
 

Här får alla 
plats!



 PROGRAM 
L Ö R D A G - 29 juni    

12.00–12.30 Vi välkomnar alla med värme och stora drömmar

12.30–14.00 Workshop – Bygg spännande ansiktsmasker 

13.15–13.45 Nycirkus Mark – På egen hand

14.00–14.40 Ghostkube – Jonglering med träskulpturer

15.00–16.00 Blå Planet – Karnevalståg med varelser från himmel & hav

S  Ö N D A G - 30 juni    

12.00–12.30 Figure-Ground – En levande installation

12.30–13.30 Workshop – Bygg mänskliga kaplaskulpturer 

14.00–14.30 Nycirkus Mark – På egen hand

15.15–16.00 Tractor Circus – Galenskap med stora maskiner 

DRÖMMAR
Ett ovanligt möte mellan åtta 
kraftfulla kvinnliga profiler. 
Ett virrvarr av ljud, rörelser, 
ord och drömmar. 
Vi välkomnar Hanna Källdin, 
Karolin Ankarcrona, Ragnhild 
Lennblad, Karin Johansson, 
Lisen Rylander Löve, Moa 
Asklöf Prescott, Matleena 
Laine och Kajsa Bohlin. 

   
BYGG SPÄNNANDE ANSIKTSMASKER 

Workshop med Christer 
Jonasson från kulturcentrum 
Väst. Vi bygger ansiktsmasker, 
och med papper, tyger, band 
och färger skapar vi fantasifulla 
varelser på temat fåglar och 
fiskar. Alla som bygger en mask 
är välkomna att vara med i 
karnevalståget som Röda 
Hjärtans ensemble genomför 
under lördagen. 
www.kulturcentrumvast.se

NYCIRKUS MARK
Ett gäng av Marks cirkustränande ungdomar tar sig an utma-
ningen att göra nycirkus på egen hand. Här är det högt i tak, 
inget är omöjligt och många drömmar får vingar. Häng med på 
en fängslande resa med dessa härliga ungdomar.  

GHOSTKUBE 
Erik Åberg är jonglören som studerat cirkushistoria och kopp-
lingar mellan cirkus och andra konstnärliga fält. En process som 
ledde till ett hantverksintresse och Erik började att översätta 
origami till trä. Resultatet blev en uppsjö av rörliga träskulpturer.                           
www.facebook.com/ghostkube 

BLÅ PLANET 
Röda Hjärtans ensemble leder 
karnevalståget där vi möter 
en 3 meter lång fisk, en skräp-
drottning, maneter, hajar och 
varelser som ni aldrig tidigare 
skådat. Tyger och kläder kan 
lånas ut till karnevalståget. 
Alla är välkomna att delta! 
www.kulturcentrumvast.se

FIGURE-GROUND 
Föreställningen Figure-
Ground är ett koncept i 
gestaltterapi, som beskri-
ver den  kognitiva relatio-
nen mellan förgrund och 
bakgrund. Inspirerad av 
mänsklig kontakt och natur. 
En påminnelse om att vi är 
människor med makt att för-
störa och skapa. Att vi lever 
i en tid då valet bestämmer 
vår framtid.    
www.miksi.eu 

TRACTOR CIRCUS 
I denna föreställning upphör tyngdlagen att gälla. Det sätt du 
brukar se människor och stora maskiner röra sig vänds bokstav-
ligen talat upp och ner och in och ut. En föreställning som rör sig 
mellan galenskap och självförtroende med levande musik som 
fångar skönheten i ärlighet och tokigheter. Här öppnar sig ett 
vridet universum mellan husbilar och traktoterer. 
www.tractorcircusproject.com  

Med reservation för ändringar i programmen.

Foto:graf: Ben Hopper

Fotograf: Tord Sandström Fahlström

Fotograf: CIAM

Fotograf: Andreas Bergmann Steen Fotograf: Einar Kling Odencratns

Fotofraf Marie Lindeblad 


