
CIRKUSPRIS GENOPSTÅR 

Foreningen Danske Cirkusvenner har i fællesskab med Cirkushusets Museumsforening 
(støtteforening for Cirkusmuseet i Rold), en kreds af tidligere artister samt nogle særligt 
cirkusinteresserede taget initiativ til at genoplive Den danske Cirkuspris. 

”Et fint initiativ, som vi er meget glade for,” siger Martin Arli, som er formand for foreningen 
af cirkusdirektører. 

Filmen har Bodil og Robert priserne. Teaterverdenen har Reumert priserne. Men den 
danske cirkusverden har ikke haft tilsvarende priser siden 1968 og 1969, hvor den 
daværende kulturminister Kristen Helveg Petersen overrakte Den danske Cirkuspris til 
henholdsvis Albert Schumann og Eli Benneweis. 

Den danske Cirkuspris ledes af en bestyrelse på 4 medlemmer, der også̊ vælger 
prismodtagerne. Den første bestyrelse består af Ole Simonsen (formand), Pia Jette 
Hansen, Jan Hertz og Rud Kofoed. 

Ole Simonsen er født i 1945. Cand.jur. fra Københavns Universitet 1970. Frem til 
pensionering i 2010 ansat som underdirektør juridisk afdeling i 
Privatbanken/Unibank/Nordea. 2011-2015 på con amore-basis artistisk og kunstnerisk 
rådgiver for Cirkus Benneweis. Næstformand i foreningen Danske Cirkusvenner. 

Pia Jette Hansen er født i 1957. Hun er uddannet skuespiller fra Odense Teaters elevskole 
i 1987. Fra 2001 til 2010 var hun teaterchef på Holbæk Teater. Siden 1. august 2010 har 
hun været direktør for Østre Gasværk Teater i København. 

Jan Hertz er født i 1949. Han er skuespiller, instruktør, scenekunstner og tidligere 
teaterdirektør og underholdningschef i Tivoli. I cirkussammenhæng instruerede han i flere 
år forestillingerne i Cirkus Benneweis. Han var i 15 år medlem af juryen bag teaterprisen 
Reumert. 

Rud Kofoed er født i 1945. Uddannet på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole. I mange 
år fast teater-, revy- og cirkusanmelder i Ekstra Bladet, som han fortsat er tilknyttet på 
freelance basis. 

Prisoverrækkelsen i 2016 finder sted tirsdag den 23. august kl. 13 i Fægtesalen ved 
Cirkusmuseet i Hvidovre under medvirken af kulturminister Bertel Haarder. 

Der uddeles 3 priser: 

• Hædersprisen (”Den danske Cirkuspris”) 
• en talentpris 
• en pris til årets bedste nummer 

Navnene på prismodtagerne offentliggøres i forbindelse med prisuddelingen. 

Udover hædersbevisningen, følger der også penge med priserne. Modtagerne af 
hædersprisen og talentprisen får begge 10.000 kr., mens årets bedste nummer tildeles 
1.000 Euro. Til modtageren af hædersprisen er der også et rejsegavekort. 

Nærmere info findes på www.danskecirkuspris.dk 


