
 

 

 

 

       

 

MUSIC BOX I WALLMANS CIRKUSBYGNINGEN                     

– GALLAPREMIERE ONSDAG D. 16. SEPTEMBER 

 
Årets show MUSIC BOX er en magisk blanding af store oplevelser og sanseindtryk! I løbet af 4 timer 

bliver gæsterne overvældet med helt nye og storslåede musikalske oplevelser, imponerende 

cirkusakrobatik af meget høj kaliber, underholdende artisteri og ikke mindst et farverigt og glitrende 

sceneshow i ægte Las Vega-stil. 

 

Mens gæsterne forkæles med en uovertruffen 4-retters menu, vil Wallmans artister begejstre, 

overraske og servere fra alle ender og kanter af den fantastiske Cirkussal. 

 

Man kan glæde sig til et internationalt show, med musik der spænder fra U2 til Take That til Twisted 

Sister og til Elton John, som man aldrig har set eller hørt ham før. Der er med garanti noget for alle! 

 

Årets show er spækket med nye stjerner og glædeligt gensyn med tidligere medvirkende. 

 

To af de store sangstemmer leveres i år af Jeff Schjerlund og Teit Samsø. De er begge uddannet på Det 

Danske Musicalakademi i Fredericia. Jeff har haft store roller i bl.a. Mamma Mia, Grease og Dirty 

Dancing, og har aldrig tidligere optrådt i Wallmans. Teit har i to år optrådt i Wallmans, men har 

tidligere medvirket i bl.a. Disneys Aladdin og Hair på Østre Gasværk. 

 

Ukrainske Oleksiy Khilya er også en ny stjerne i Wallmans, og han vil med ren muskelkraft levere et 

håndstands-nummer af ufattelig dimension! Og så bliver det et glædeligt gensyn med luftakrobaterne 

Jimmy & Anna, der tidligere har vakt kæmpe begejstring hos publikum med akrobatik og masser af 

vand. Deres nye nummer er top tunet med ny musik og kostumer. Det er Wallmans egne gæster, der 

har ønsket at netop Jimmy & Anna kommer tilbage i Cirkusbygningen. Via afstemning blandt gæsterne 

stod det helt klart, at deres popularitet ikke er til at tage fejl af. 

 

Showet kulminerer i et tordenbrag af en rockfinale, hvor de store rocklegender forenes og samtidig 

bliver en forrygende start på festen i natklubben! I WANNA ROCK! 

 

Alle shownumre er på engelsk, så udenlandske gæster kan også følge med og få den fulde oplevelse. 

 

Showet spiller til juni 2016. 

 

 

 


