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Pressemeddelelse fra Den Danske Cirkuspris 

Nomineringer til prisen for årets bedste nummer 

Bestyrelsen for Den Danske Cirkuspris har besluttet, hvem der skal nomineres til prisen for årets bedste 

nummer.  

Til prisen for årets bedste nummer er nomineret: 

• Pierre Marchand, Cirkus Arena 

• Rafaela Honden, Cirkus Mascot 

• Duo Creative, Wallmans  

 

Prisen til årets bedste nummer uddeles sammen med hædersprisen Den Danske Cirkuspris i begyndelsen 

august måned. Kulturminister Mette Bock har lovet at medvirke ved prisuddelingen. Ud over hædersprisen 

og prisen for årets bedste nummer uddeles der en talentpris. 

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 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.  



 

Den danske Cirkuspris 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 
 

www.danskecirkuspris.dk 
 
 

 

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

10.000 kr. 

Om de nominerede til prisen for årets bedste nummer 

PIERRE MARCHAND er diabolojonglør i verdensklasse, Den iltre, unge djævelspilskonge fik sit gennembrud, 

da Nelly Jane Benneweis i 2004 som jurymedlem var med til at give ham en guldmedalje ved European 

Youth Circus festivalen i Wiesbaden. Siden har han optrådt over det meste af verden, herunder i flere år på 

Lido i Paris.  

 

RAFAELA HONDEN afslutter årets forestilling i Cirkus Mascot med utrolig flot dressur med ni store, hvide 

schweiziske hyrdehunde, som tydeligvis elsker at være i manegen. Under over med sit hundenummer 

optræder hun også med papegøjer samt et komisk hestenummer. 

 

DUO CREATIVE består af Michal Nowosadko og Zbigniew Sobierajski, begge fra Polen. De er det artistiske 

topnummer i det show, som Wallmans har vist i cirkusbygningen siden september 2016. De er 

imponerende afbalancerede i deres stærkmandskunst. Hvordan holder man lige en mand vandret i én 

hånd? Det er ikke bare smukt, det er superstærkt. De almindelige fysiske grænser ophæves, og som tilskuer 

taber man let underkæben af benovelse.  

 

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

Prisens logo kan downloades fra http://danskecirkuspris.dk/presse.html 

 
Pressefoto af de nominerede numre er vedhæftet til fri afbenyttelse i forbindelse med omtale af Den 

Danske Cirkuspris. Kontakt info@danskecirkuspris.dk dersom fotos ønskes i højere opløsning 
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