
Wallmans i Cirkusbygningen i København kan nu løfte sløret for efterårets nye, store 
internationale dinnershow - “URBAN NIGHTS” - en forførende og sansefyldt rejse 
i musik, dans og akrobatik leveret af artister i international verdensklasse. Wall-
mans præsenterer det nye show ved en kæmpe galla-premiere den 19. september 
2018, hvor Cirkusbygningen bliver fyldt med festglade og særligt indbudte gæster. 

“URBAN NIGHTS” bliver en totaloplevelse, hvor alle sanser pirres, og hvor man føler sig hensat til 
store internationale shows som i Las Vegas, New York og Paris. Allerede ved indgangen sættes der 
gang i oplevelsen med sang på taget, mens der i foyeren er musik og sang omkring pianoet. Inde i den 
smukke Cirkussal fortsætter total-oplevelsen med et fantastisk show og en udsøgt 4-retters middag.
 
“I Wallmans er der ikke kun underholdning på scenen. Showet foregår i alle ender og kanter af 
Cirkussalen. Når artisterne ikke synger fra scenen eller svinger sig i lysekronerne, serverer de ved 
bordene i salen. Som gæst kommer man altid helt tæt på oplevelsen og bliver selv en del af den”, 
fortæller Wallmans adm. direktør Dorthe Fryd Ekelin og fortsætter: “Det er en 4-timers unik ople- 
velse, fyldt med god mad og vine i festlige venners lag. Alt sammen krydres med shownumre, hvor 
man kastes fra det ene univers til det andet, til showet kulminerer i en kæmpe finale, som er den 
perfekte overgang til festen i natklubben”.
 

FORSKELLIGE UNIVERSER
Wallmans har siden efteråret 2017 arbejdet intenst med både casting og forberedelse af det nye 
show, anført af Creative Director Johan Espeland, der siger: “What comes from the heart goes to 
the heart” er et af mine yndlingscitater og beskriver præcist den måde, vi arbejder på i Wallmans, 
når vi bygger et nyt show op. I løbet af et show kommer man på en emotionel og spændende rut-
schebane-tur gennem en række forskellige universer. “URBAN NIGHTS” er inspireret af storby- 
livets mange facetter. Det kommer blandt andet til udtryk ved moderne fortolkninger af elskede 
klassikere.”

I “URBAN NIGHTS” kan man blandt andet komme til køkken-koncert med Adele, blive revet med 

WALLMANS KLAR MED NYT, INTERNATIONALT DINNERSHOW: “URBAN NIGHTS”
 - EN SANSEFYLDT REJSE I MUSIK, DANS OG FORRYGENDE AKROBATIK



på en filmisk rejse ud i Københavns stræder og gader, komme på en hæsblæsende togtur med AC/
DC, opleve en moderne fortolkning af højdepunkter fra West Side Story i en forladt undergrunds-
station i New York, blive kastet ind i et farverigt flippermaskine-univers fyldt med popmusik og blive 
hensat til et overjordisk univers med smuk cirkusakrobatik og klassisk musik.
 

OPLEVELSEN KOMMER TÆTTERE PÅ
De mange forskellige universer i showet “URBAN NIGHTS” forstærkes af Wallmans nye scene 
med tre store LED-skærme, der tilsammen fylder mere end 88 m2. Effekten er et helt ubeskrive-
ligt 180 graders synsfelt i Cirkussalen. Som gæst vil man blive fuldstændig omsluttet af indtryk- 
kene fra showet; hele oplevelsen bliver langt stærkere og mere overvældende.
 

ARTISTER I VERDENSKLASSE
Artister fra hele verden har hele vinteren valfartet til Wallmans auditions for at blive en eksklusiv 
del af efterårets nye store show.
 
I år er flere danske artister kommet gennem nåleøjet, og publikum kan blandt andet opleve den 
24-årige sanger Mohamed Ali, der i 2009 fik en 3. plads i dansk X-Factor og siden har sat fart i en 
flot, musikalsk karriere. Mohamed har både udgivet en soloplade, optrådt som opvarmer til Beyoncé, 
i Tivoli og på diverse festivaler, og nu er han klar til den helt store scene hos Wallmans.
 
Showet byder også på noget så sjældent som en dansk kontortionist/slangemenneske. Det er den 
25-årige Ylva Maia Havdrup, der er uddannet i Danmark på blandt andet Akademiet for Moderne 
Cirkus. Ylva er også uddannet i trapez og vil byde på et par forrygende numre, hvor smidighed får en 
helt ny betydning.
 
Fra den internationale scene kan man blandt andre opleve den prisvindende jonglør Grygoriy fra 
Ukraine, der er født ind i en cirkusfamilie. Han har bl.a. vundet guld ved IJA Juggling Festival.Hans 
landsmand, den 23-årige Igor, er også en akrobat i verdensklasse. Han er bogstavelig talt flyvende og 
klar til at vise artisteri af højeste klasse.
 
Med et nyt og så stærkt hold af artister er der lagt op til et show, der i dén grad vil imponere. 
Billetter kan købes lige HER. 
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FAKTA OM WALLMANS
• Wallmans Dinnershow i København er det eneste 6-stjernede Dinnershow i Skandinvien

• Wallmans Dinnershow i København har egen show- og musikproduktion og designafdeling

• Wallmans i København ligger i Cirkusbygningen fra 1886. Bygningen er fredet

• Wallmans er en del af underholdningsvirksomheden Moment Group

• Farvesætningen i Cirkusbygningens foyer og Cirkussal er af  
Verne Panton, og farverne er ligeledes fredede.

https://secure.tickster.com/Intro.aspx?ERC=HDCA79XNTMZHBDZ&t=MJWTPXTJ

