Den Danske Cirkuspris

9. august 2017
Pressemeddelelse fra Den Danske Cirkuspris
Den Danske Cirkuspris til Søren Østergaard og særlig indsatspris til Bertel Haarder
Kulturminister Mette Bock overrakte i dag dansk cirkus- og artistverdens fornemste pris, Den Danske
Cirkuspris, til skuespilleren og zirkusdirektøren Søren Østergaard
Årets talentpris gik til AMoC (Akademiet for Moderne Cirkus) som anerkendelse af deres evne til at
uddanne talentfulde artister med færdigheder, som kan bruges såvel inden for nycirkus som i klassiske
cirkus og i teatersammenhæng.
Prisen for årets bedste nummer tilfaldt Rafaela Honden fra Cirkus Mascot.
Cirkusdirektørforeningens formand Martin Arli overrakte en nystiftet indsatspris til tidligere kulturminister
Bertel Haarder. Prisen går til den politiker eller offentlige person, der har gjort mest for cirkus i det
forgangne år.
Prisoverrækkelserne fandt sted i Fægtesalen på Cirkusmuseet i Hvidovre.
Den Danske Cirkuspris 2017 bestod i et maleri, skabt af maleren Viggo Salting, ledsaget af et beløb på
10.000 kr.
Talentprisen bestod i et diplom samt et beløb på 10.000 kr.
Prisen for årets bedste nummer bestod af et diplom samt et beløb på 1.000 Euro.

Den danske Cirkuspris af 2016 har til formål at sætte fokus på cirkus som en del af det danske kulturliv og
kulturarv, både for at hædre nogle af branchens fornemste repræsentanter og for at stimulere interessen
for cirkus, ved at genoptage uddelingen af Den danske Cirkuspris, som senest blev uddelt i 1969
www.danskecirkuspris.dk

Indsatsprisen bestod af et lille maleri af Viggo Salting.
Yderligere information findes på www.danskecirkuspris.dk
Pressefotos fra prisoverrækkelsen kan senere i dag downloades fra
http://danskecirkuspris.dk/2016/presse.html
Yderligere information fås hos Ole Simonsen, e-mail formand@danskecirkuspris.dk, telefon 20 92 05 55
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