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Pressemeddelelse 22.11.12 

 

WALLMANS CIRKUSBYGNINGEN – NY SPILLER PÅ BANEN UNDER EM!  

Wallmans Cirkusbygningen bliver sponsor for Europamesterskabet i håndbold 

2012 for kvinder på TV2  

I de kommende uger vil Wallmans Cirkusbygningen 

nå helt ind i stuerne til de mange 1000-vis af 

danskere i alle ender og kanter af landet, der 

intensivt følger de 16 håndboldhold og ikke mindst 

de dygtige danske håndboldpigers kamp for at nå til 

tops i EM 2012.  

”Vi glæder os meget til at være sponsor for netop EM 

i håndbold 2012 for kvinder på TV2. EM er en 

begivenhed, som hele Danmark samles om hjemme i 

stuerne, og det vil vi rigtig gerne være en del af”, siger Adm. Direktør Dorthe Fryd Ekelin.  

Langt de fleste kender Cirkusbygningen som et ”landmark”, hvis vartegn er det smukke kuppeltag. 

Men det er de færreste, der ved, hvor meget Cirkusbygningen egentlig har at byde på, og hvor mange 

muligheder den rummer. 

Cirkusbygningen er den perfekte ramme for alt lige fra store Award-shows såsom Danish Travel Award 

og DBU Fodbold Galla til konferencer og særlige events i Cirkussalen – fx det forestående New Year 

Afterparty 2012 med DJ Hampenberg. Mindre selskaber og konferencer kan opleve den magiske 

stemning i De Gamle Stalde - også kaldet Buddha Lounge.  

”Vi er et dynamisk hus, og foruden Wallmans dinnershow, som årligt har 85.000 gæster, danner vi 

rammerne for alt lige fra musikevents og foredrag til konferencer. Hver fredag og lørdag er der 

desuden natklub for københavnerne i Cirkussalen, hvor manegen forvandles til byens største 

dansegulv. Wallmans Cirkusbygningen er det perfekte mødested - Alt samlet under et tag!”, udtaler 

Dorthe Fryd Ekelin - som selvfølgelig regner med at se de danske damer i finalen… 

 

For yderligere information kontakt: 

Adm. Direktør Dorthe Fryd Ekelin 

Mail: Dorthe.ekelin@wallmans.com 

Tlf.: 33 16 37 00 
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