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PLAN 1

    Huvudentré

 Akleja: Konsthantverksbutik, fika

 Lilla hallen - Rydals museum: Reception, 
museibutik, utställningshall, toaletter 

 Spinnsalen - Rydals museum: Maskinpark, 
Basuställning, plats för leka-cirkus och mysigt 
häng, toaletter

 Rensen - Rydals museum: Utställningshall

PLAN 2

 Abbottsalen: Plats för vila och mysigt häng, 
toaletter

BOTTENVÅNING

 Fabriksingång

 Ateljén - Rydals museum: toaletter

 Fabriksgården

 Rydals herrgård: Restaurang, fika, parkscen, 
toaletter RYDALS 

MUSEUM

PROGRAM

11-12 JUNI

Fri 
entré

Nycirkusfestival Rydal
Kontakt: Louise Moesgaard Witthøft 
Telefon: 0767 84 98 47 
Mejladress: louise.moesgaardwitthoft@mark.se 
Webbsida: www.mark.se/nycirkusfestival 
Facebook och Instagram: @nycirkusfestivalrydal 

Rydals Museum
Adress: Boråsvägen 237, 511 70 Rydal
Telefonummer: 0320 21 83 00
Mejladress: rydalsmuseum@mark.se
Webbsida: mark.se/rydalsmuseum
Facebook och Instagram:@rydalsmuseum

NyCIRKUS
FES IT VAL

R ALDY



Lördag den 11 juni 10.00-19.30
10.00 Festivalen, Rydals museum och 
Rydals Herrgård öppnar dörrarna!

10.00-12.00 Festivalhäng

10.00-11.30 Workshop med Kompani 
Kompanu. Samling utanför Abbotsalen.

12.00-12.30 ”Carpe Somnia” i Abbottsalen

13.00-13.45 ”Ta inga genvägar” i Abbottsalen

14.00-14.30 ”Lifted” på Fabriksgården

15.00-15.45 ”Var God Stör Mej!”
Samling vid Fabriksingången

16.00-16.30 ”Unik” på Fabriksgården 

16.45-17.15 ”Lifted” på Fabriksgården

17.30-18.00 ”Jag Pågår” i Abbottsalen. 
Från 15 år.

18.15-19.30 ”Öppen Scen Rydal” i Abbottsalen

19.00 Museet stänger

Söndag den 12 juni 10.00-18.00
10.00-12.00 Festivalhäng

10.00-11.30 Workshop med Mimbre.
Samling utanför Abbotsalen.

12.00-12.30 ”Lika olika?” i Abbottsalen

13.00-13.45 ”Ta inga genvägar” i Abbottsalen

13.45-14.30 Workshop med Språng i 
Abbottsalen

15.00-15.45 ”Var God Stör Mej!”
Samling vid Fabriksingången.

15.50-16.50 ”Inverting self” 
Samling vid Fabriksingången. Från 15 år.

17.00-17.30 ”Unik” på Fabriksgården

17.30-18.00 ”Lifted” på Fabriksgården

18.00 Museet stänger

Med reservation för ändringar. 
Se: www.mark.se/nycirkusfestival

Föreställningarna
”Lifted” – cirkus och dans 
Cirkuskompaniet Mimbre från London förgyller 
vår festival i år. Med poetiska, roliga och 
överraskande moment undersöker de vad 
det kan betyda att lyfta och lyftas? Och hur 
blir det när tre personer hittar den perfekta 
balansen? www.mimbre.co.uk

”Carpe Somnia” – cirkus 
Cirkuskompaniet Coilaborate tar oss med på 
en resa in i drömmarnas värld. En föreställning 
om mänsklighet, det vackra och det svåra. Det 
fina och det utmanande. Vågar du drömma?   
@aerialaure   @circusannika

”Ta inga genvägar” – cirkus, dans och musik 
Om ungas psykiska ohälsa, behovet av trygga 
mötesplatser och förebilder som inspirerar till 
att få vara den en är. Föreställningen är skapad 
och framförs av elever från Kulturskolan i Mark, 
Språngs semiprofessionella ensemble SpinnUnga 
och kompositions- och musiklärarstudenter på 
Högskolan för scen och musik. 
www.dusprang.se/spinnunga/

”Unik” – cirkus   
Kompani Kompanu med elever från cirkus-
gymnasiet i Alby, bjuder på en föreställning 
om tre vänner som trots sina olikheter försöker 
hålla ihop och samsas. En varm, humoristisk 
och fartfylld show för alla åldrar. 
@kompani_kompanu

”Lika Olika?” – scenkonst
Genom poetiska minnen berättar Konstra 
historier om rädslan för att sticka ut och 
det mäktiga i allas unika uttryck. Ett kreativt 
utforskande mellan scenkonst och film som 
undersöker frågan om identitet. 
www.dusprang.se/konstra/

”Var God Stör Mej!! – cirkus, musik, dans, 
teater och textilkonst 
Årets platsspecifika scenkonstverk i Rydal 
är en föreställning om att vara människa 
och hur denna tar plats i ett litet liv. Törs vi ta 
den platsen? Och vart hittar vi hjälp om det 
behövs?
www.danskompanietspinn.se/om-spinn/ 
www.berithstennabb.se   www.xeniakriisin.com 
www.silea.de   www.idagorsch.se

”Inverting self” – cirkus och föreläsning 
Från 15 år. Framförs på engelska.
Med humor och ärlighet rör sig Signe Løve 
Anderskov från konstnärlig forskning till personliga 
bekännelser. En akrobatiks perfomance-
föreläsning som dokumenterar livsövergångarna 
i en artistkropp. 
www.cikaros.dk/om-cikaros/signe/

”Jag Pågår!” – teater 
Från 15 år 
Ida Görsch har gjort en angelägen, lekfull 
och drabbande föreställning om att leva med 
kronisk smärta. Med utgångspunkt i texter hon 
skrivit varje dag under ett års tid gestaltar hon 
sin historia med humor, ord och musik. 
Föreställningen visas i samarbete med Sensus
och VGR.
www.idagorsch.se

”Öppen Scen Rydal”
Ett rum för kulturutövare att testa nya idéer 
och samarbeten. Scenkonstsatsningen sker i 
samarbete mellan KulturUngdom, Förvaltningen 
för kulturutveckling VGR och Nycirkusfestival 
Rydal. Är du intresserad av att medverka? 
Kontakta: Louise.moesgaardwitthoft@mark

För anmälan till festivalens 
programpunkter: 

www.mark.se/nycirkusfestival

Workshops
Lördag 10.00-11.30 Workshop med akrobater 
från Kompani kompanu. Prova på parakrobatik. 
För dig som är mellan 8-12 år.
Söndag 10.00-11.30 Workshop med akrobater 
cirkuskompaniet Mimbre. Prova på parkrobatik. 
För dig som är från 12 år och uppåt.
Söndag 13.45-14.30 Workshop med Språngs 
ensembler SpinnUnga och Konstra. Genom 
dans och teater utforskar vi vad det innebär 
att mötas över funktionsgränserna i scenkonst. 
För dig som är 13 år och uppåt, med eller utan 
funktionsvariation.

Festivalhänget
10.00-12.00 lördag och söndag 
Tryck din egen festivaltröja i Ateljén med 
Marks Konstgrafiska Verkstad
Ta med ett eget plagg i bomull utan tryck på.

10.00-19.00 lördag, 10.00-18.00 söndag 
”Lilla Scenen” i Spinnsalen 
Här kan du prova på cirkuskonster eller testa 
att göra din egen cirkusshow. 

10.00-19.00 lördag, 10.00-18.00 söndag
”Trolleritältet” i Spinnsalen 
I vårt digitala prova-på-rum kan du lära dig ett 
roligt trolleritrick av magikern Simon Zi.

10.00-12.00 lördag och söndag 
”Öppen Scen Barn” Rydals Herrgårds parkscen
Håller du som är barn upp till 18 år på med 
cirkus, teater, dans, musik, poesi eller annan 
scenkonst? Vill du uppträda på vår öppna scen? 
Kontakta: Louise.moesgaardwitthoft@mark 

Rydals Museum
Öppettider under festivalhelgen:
Lördag 10.00-19.00 och söndag 10.00-18.00
I utställningen ”Ingen Å Är en Ö” kan du uppleva 
delar ur verket ”Yta” från Nycirkusfestival Rydal 
2021.

Rydals Herrgård 
– servering, hopp och härligt häng
Rydals Herrgård ligger i hjärtat av Rydal vid 
Rydals fabrik. Här bjuds det under festivalhelgen 
på mat, underhållning, mys och lek.  För mera 
information om Herrgården, deras meny och 
deras egna eventprogram besök hemsidan: 
www.rydalsherrgard.se 

”Lifted” - fotograf Lina Johansson

Silea - fotograf Mikhail Stepanov
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