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Igennem de sidste 9 år har 750.000 gæster besøgt Wallmans i Cirkusbygningen, og nu byder Wallmans 

indenfor til det 10. jubilæumsshow SWEET ADDICTION, der har premiere onsdag den 18.september 2013. 

Wallmans mestrer totaloplevelsen med 4-retters middag, show og natklub under ét tag. Det unikke koncept 

har igennem de sidste 9 år været en stor succes med høj gæstetilfredshed netop fordi, Wallmans sætter 

gæsten i centrum. Som gæst vil man kunne opleve artisterne helt tæt på, da de udover at underholde fra 

alle leder og kanter af den store sal, også serverer ved bordene, hvilket gør Wallmans til et enestående 

koncept. Med SWEET ADDICTION lægger Wallmans igen op til et show i særklasse med artister fra ind- og 

udland samt mad og vine i topkvalitet. 

 



 

Wallmans´ 10. jubilæumsshow 

I år kan Wallmans fejre sit 10. jubilæumsshow, og med SWEET ADDICTION tager Wallmans udgangspunkt i 

gæsterne med endnu større doser af rendyrket showbiz, humor og store følelser. Showet tager gæsterne 

med på en forførende rejse, der byder på musikalske fortolkninger af store klassikere, underholdende 

artisteri, komik og svimlende akrobatik. I år er ensemblet udvidet fra 14 til 16 artister, som har erfaringer, 

der spænder lige fra den danske musicalscene til Grand Prix og til store shows helt ovre på den anden side 

af Atlanten.   

 

Fra Las Vegas og Brasilien til Cirkusbygningen 

Hvert år holder Wallmans audition, hvor dygtige og etablerede artister fra både ind- og udland strømmer til 

København for at deltage. Dette års audition var den mest velbesøgte audition i Wallmans´ historie, og kun 

de allerbedste blev udvalgt. Wallmans kan i år byde velkommen til en af de helt store kapaciteter, som er 

kommet hele vejen fra Las Vegas. Det drejer sig om den amerikanskfødte akrobat Shaunna, der bl.a. har 

optrådt på den berømte klub The Box i New York og store shows i Las Vegas og Dubai. Derudover vil dette 

års show også tælle luftakrobaten Bruno, som kommer helt fra Brasilien for at tage vejret fra gæsterne med 

sine tyngdekraftsophævende lufttricks.   

 

Danskere igennem nåleøjet 

Der har altid været tradition for, at Wallmans har haft humoristiske indslag med i de store shows, og for 

første gang i Wallmans´ historie skal en dansker udfylde disse sko. Valget er faldet på Kasper Jensen, som 

skal underholde gæsterne med sit helt nye Chaplin-inspirerede komikshow. Derudover kan Wallmans byde 

velkommen tilbage til den danske musicalperformer Frederikke Vedel, som i januar medvirkede i det 

danske Melodi Grand Prix.   

 

Barbra Streisand, Lady Gaga, Tina Turner og meget mere 

SWEET ADDICTION er et show for alle generationer. Gæsterne kan derfor glæde sig til en aften i selskab 

med nye og gamle klassikere, herunder et brag af et musical-medley med highlights fra Broadway-shows 

som Hairspray, Smokey Joe’s Cafe og Sister Act, Frankie Valli & The Four Seasons-tema med udvalgte hits 

fra Broadways største succesmusical Jersey Boys og stort anlagte hyldest-medleys til såvel Tina Turner, 

Barbra Streisand og Lady Gaga. Til at runde hele showet af vil der være et festfyrværkeri af megahits fra 

den europæiske dansescene gennem de sidste årtier såsom ”Mr. Vain” og ”The Rhythm of the Night”. 

 



En bred vifte af smagsoplevelser 

Wallmans er kendt for høj kvalitet, også når det gælder mad, og i år er der især kræset for detaljerne. 

Gæsterne får serveret en 4-retters menu, hvor de har valget mellem fire forskellige hovedretter med 

mulighed for at bestille sideorders som østers & champagne, blåmuslinger og ostetallerken. Derudover har 

Wallmans i år opgraderet vinkortet med vine lige fra Kanoon Chardonnay til 2000 Vega Sicilia Unico Ribera 

del Duero.  Tilsammen udgør menuen og vinkortet en bred vifte af smagsoplevelser, der vil tilfredsstille 

enhver smag og pengepung.   

 

Alt under ét tag hos Wallmans 

Hos Wallmans laves alting fra bunden, lige fra show og kostumer til musik til mad. Det er Wallmans´ vision 

at skabe et univers, hvor der er fokus på gæsterne på alle leder og kanter. Formålet er at skabe en 

helhedsoplevelse, der både overrasker og imponerer. Konceptet er unikt i Danmark; ingen anden 

underholdningsaktør har på samme vis alt samlet under ét tag: Show, 4-retters middag og natklub. 

Wallmans er kort og godt den perfekte aften ude. 

 

Læs mere på www.wallmans.dk 

 

Med venlig hilsen 

 

HAVE Kommunikation // 3325 2107  

 

Kontakt:  

HAVE Kommunikation: 

Michael Feder // 2243 4942 // michael@have.dk  

Alette Castenschiold // 2324 8924 // alette@have.dk  

Wallmans: 

Adm. Direktør: Dorthe Fryd Ekelin // 3118 7061 // dorthe.ekelin@wallmans.com 

 

 

Fakta om REVIVAL: 

 Spillested: Cirkusbygningen, Jernbanegade 8, 1608 København V 

 Showproducent: Johan Espeland 

 Premiere: 18. september 2013 

http://www.wallmans.dk/
mailto:michael@have.dk
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 Spilletidspunkter: Torsdag: kl. 18.30-22.30, fredag og lørdag: kl. 19-23 + efterfølgende natklub alle 

dage. Alle dage åbner dørene kl. 18.00. I november spilles forestillingen også om onsdagen og i 

december også tirsdag + onsdag. 

 Billetpriser: Fra 495 kr. til 1.195 kr. pr. person (afhængig af dag, menu, kategori og spilleperiode) 

 Billetsalg: www.wallmans.dk eller www.billetnet.dk tlf. 33 16 37 00 

 Find Wallmans på Facebook: https://www.facebook.com/WallmansCirkusbygningen 

http://www.wallmans.dk/
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