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Nomineringer til årets talentpris 

Bestyrelsen for Den Danske Cirkuspris har besluttet, hvem der skal nomineres til årets talentpris.  

Til talentprisen er nomineret: 

• Charmaine Berdino, Cirkusland 

• Francesco Fratellini, Cirkus Arli 

• AMoC (Akademiet for Moderne Cirkus)  

 

Prisoverrækkelsen finder sted onsdag den 9. august kl. 10:30 i Fægtesalen ved Cirkusmuseet i Hvidovre 

under medvirken af kulturminister Mette Bock og Hvidovres borgmester Helle Adelborg.  

Der uddeles 3 priser:  

• Hædersprisen (”Den danske Cirkuspris”) 

• en talentpris 

• en pris til årets bedste nummer 

Der foretages ikke nominering til hædersprisen. 

Nomineringerne til prisen for årets bedste nummer blev offentliggjort 1. juni. De nominerede er 

• Pierre Marchand, Cirkus Arena 
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• Rafaela Honden, Cirkus Mascot 

• Duo Creative, Wallmans/Cirkusbygningen 

Om priserne 

Bestyrelsen for Den danske Cirkuspris vælger hvert år de nominerede og prismodtagerne ud fra følgende 

kriterier: 

Hædersprisen uddeles til en person som anerkendelse af dennes særlig fortjenstfulde indsats til fremme af 

cirkuskunsten i Danmark. Hædersprisen kan kun modtages en gang. Der foretages ikke nomineringer til 

denne pris. Prisen består i et maleri af Viggo Salting samt et engangsbeløb på 10.000 kr. 

Prisen til årets bedste nummer uddeles til det artistnummer, som efter bestyrelsens opfattelse er årets 

bedste.  Prisen består af et diplom samt et engangsbeløb på 1.000 Euro.  

Talentprisen uddeles fortrinsvis til en yngre artist. Prisen består af et diplom samt et engangsbeløb på 

10.000 kr. 

Om de nominerede til talentprisen 

CHARMAINE BERDINO er datter af Suzanne Berdino og dermed Benny Berdinos barnebarn. Som de fleste 

cirkusbørn har hun fået en allround træning i mange discipliner. Ganske som sin mor Suzanne har hun især 

kastet sin kærlighed på heste. I flere sæsoner har hun om sommeren optrådt i Cirkusland i Cirkus Arenas 

vinterkvarter i Årslev, hvor hun i år med stort talent viser et flot nummer med to spanske heste. Ud over at 

optræde driver hun virksomheden CB hestetræning og optræder også ved en lang række ”hesteevents”.   

FRANCESCO FRATELLINI er 8. generation af en berømt fransk artistfamilie. Han har i flere år arbejdet i det 

store franske Cirque Alexis Gruss, og direktørfruen Gipsy Gruss er hans gudmor. Der har han fået en 

allround artistsuddannelse, som gør at han med talent og dygtighed kan optræde med mange forskellige 

ting. Han fik sin danske debut i Cirkus Arli i 2016, og hans talent og udstråling gjorde, at familien Arli også 

engagerede ham til dette års forestilling. 

AMoC. I 2014 godkendte Kulturministeriet AMoC (Akademiet for Moderne Cirkus) som Danmarks første 

videregående forsøgsuddannelse, svarende til de internationale cirkusskolers bacheloruddannelse. Første 

hold studerende startede i efteråret 2014, og de afsluttede uddannesen i maj i år. Nomineringen sker som 

anerkendelse af AMoC’s evne til at uddanne talentfulde artister med færdigheder, som kan bruges såvel 

inden for nycirkus som i klassiske cirkus og i teatersammenhæng.  

Yderligere information fås hos Ole Simonsen, e-mail formand@danskecirkuspris.dk, telefon 20 92 05 55 

Prisens logo samt pressefotos af de nominerede numre til fri afbenyttelse kan downloades fra 
http://danskecirkuspris.dk/presse.html 
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