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FREAK I WALLMANS CIRKUSBYGNINGEN 

- GALLAPREMIERE FREDAG DEN 17. SEPTEMBER 2014 

 

Det er 11 år siden Wallmans flyttede ind i Cirkusbygningen, og siden har det været en kæmpe succes. 
76.000 gæster i 2013. 

 

Årets show FREAK vil samle generationerne, når nogle af tidens største kunstnere som Stevie Wonder, 
Cher og Justin Timberlake hyldes. Der vil som altid være artisteri, komik og akrobatik i verdensklasse, 
og finalenummeret bliver et sandt 70’er discoinferno. 

 

Showproducer Johan Espeland udtaler ”Jeg har lavet dinnershows i 14 år. For at få en anden stil og 
en anden nerve har jeg i år taget Albin Ljungqvist med som medproducer. Han har været 
showkaptajn i Wallmans i 7 år og har igennem årene skabt nogle helt unikke numre”. 

 

Adm. direktør Dorthe Fryd Ekelin forventer meget af det nye show ”De senere år har showet fået lidt 
mere kant, vi er blevet skarpere i udtrykket og niveauet er på højde med de helt store dinnershows, 
som vi kender fra London, Paris og New York. Ambitionen er, at vores gæster med glimt i øjet skal 
sige, ”DET dér havde jeg godt nok ikke troet, jeg skulle opleve i Wallmans!”; -og heldigvis er det 
netop den tilbagemelding, vi tit får fra gæster, som besøger os for første gang”. 

 

Et af de nye stjerneskud i Wallmans ensemble er den tyske cirkusartist Philipp Tigris, som næsten 
bogstaveligt talt kan vende vrangen ud på sig selv. 

 

Om Philipp Tigris udtaler showproducer Johan Espeland ”Det er flere år siden, at jeg blev gjort 
opmærksom på Philipp, og jeg har siden forsøgt at engagere ham til Wallmans. Det er nu lykkedes, 
og man kan godt glæde sig. Philipps muskuløse, tatoverede og lidt farlige fremtoning gør ham til et 
helt unikt slangemenneske”. 

 

Der vil som altid blive serveret en udsøgt 4-retters menu, og efter showet åbnes Københavns største 
dansegulv i Wallmans Natklub. 

 

FREAK spiller indtil juni 2015. 

 


