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Wallmans i Cirkusbyg-

ningen byder på en 

fest uden lige med en 

ikke ueffen pærevælling 

af koncert, cirkus og 

restaurant.

SHOW Cirkusbygningen i 
København har stolte tradi-
tioner for at byde på stor-
slået underholdning af hø-
jeste kaliber. Her har først 
Schumann-familien og si-
den Benneweis budt på ver-
densklasse-cirkus, der har 
fornøjet generationer af kø-
benhavnere.

Siden 2002 har den sven-
ske underholdningskon-
cern Wallmans indtaget 
den ikoniske, kuglerunde 
bygning med dinnershows 
- en særlig hybrid af restau-
rant, teater og natklub. 
Konceptet er forfinet gen-
nem årene, og nu er Wall-
mans klar til en ny sæson.

Den har fået titlen Urban 
Nights og byder på en far-
vestrålende cocktail af den 
slags, der er pyntet med 

plast og glimmer, som strit-
ter i alle mulige retninger. 
Her er en hyldest til Adele, 
et par hits fra West Side 
Story, lidt cirkus-gøgl med 
trapezkunster og jongle-
ring, lidt lummert lingeri-lir 
og drag-show, et skud Las 
Vegas-sang og en gang AC/
DC-rock.

Det hele serveres af unge, 
ukendte - og mestendels 
svenske - talenter og dose-
res i indslag af 10-15 minut-
ters varighed, så der er tid 
til at konversere bordda-
men og nyde en fireretters 
med hvid og rød imens.

Fornemmer man en di-
stanceret tone i ovenståen-
de beskrivelse, er man ikke 
helt galt på den, for det er 
lidt som at være til koncert 
med et ukendt partyorke-
ster, der spiller lutter cover-
numre. Men den beskrivel-
se er alligevel ikke helt fair.

Sparker man den snobbe-
de smagsdommer, der sid-
der med armene over kors 
og kræver kunst med stort 
k, ud til højre og lever sig 

ind i løjerne, er det nemlig 
svært at forestille sig et 
bedre bud på en festlig af-
ten i byen.

Nej, det er ikke Adele 
selv, der står på scenen. 
Men de anonyme knøse og 
tøser på scenen kan faktisk 
både synge og danse. Nej, 
musikken spilles ikke af et 
levende orkester, men der 
sker så meget andet på sce-
nen og rundt om i salen, at 
man gerne tager til takke 
med de præinspillede melo-
dier. Nej, der er ikke én hel-
støbt opførelse af en hel 
musical med dramaturgi og 
karakteropbygning, men de 
små højdepunkter fra ek-
sempelvis West Side Story 
leveres med overskud. Ko-
stumerne er gennemførte, 
scenografien overbevisen-
de og tempoet højt. Og nej, 
der er ikke cirkus af den 
slags, der vinder sølvklov-
nen for at være nyskaben-
de, men når det foregår live 
og tæt på, kan man godt be-
gejstres over en jonglør 
med syv bolde i luften eller 

et slangemenneske, der 
kan kilde sig selv bag ørene 
med sine tæer.

Maden er det også svært 
at sætte en finger på - ele-
gant, effektiv og velsma-
gende, som den er. Der er 
brugt tid på at tilberede 
den, kan man godt smage. 
Og når sangerne turnerer 
rundt i salen for at lykøn-
ske fødselarer med en sang, 
og det hele kan virke som 
en aften på det lokale di-
skotek, er det okay. Vi vil jo 
gerne have en god aften i 
byen med fest, spas og mu-
sik.

At det hele så føles som 
at være med til en kryds-
ning mellem en firmajule-
frokost og semifinalen i 
melodi grand prix, når bor-
dene skubbes til side, og 
gulvet ryddes til dans, må 
man tage med. Vil man have 
en fest, må man også selv 
bidrage med lidt godt hu-
mør.
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Landets bedste julefrokost

Wallmans dinnershow 2018 byder blandt andet på et par hits fra Westside Story. Og scenograien er gennemført. FOTO: JOHN RESBORN

Peter Sommer trak fuldt hus
Publikum i Nysted forkæ-

let med masser af hits.

KONCERT Nysted Bio-
graf-Teater har endnu en 
gang bevist, hvor meget det 
betyder, at man som publi-
kum kommer tæt på de op-
trædende kunstnere. Det 
skete, da Peter Sommer fre-
dag aften gav en intimkon-
cert kun ledsaget af tan-
gent-troldmanden Palle 
Hjorth.

Nærværet var nemlig til 
at tage at føle på, da den ru-
tinerede sanger - efter at en 
stor del af publikum havde 
varmet op med fællesspis-
ning - indtog scenen. Det 
gjorde han med en stærk 
sangstemme og et repertoi-
re, hvor vægten i de første 
numre var lagt på hans se-
neste (og aldeles fremra-
gende) plade “Elskede at 
drømme, drømmer om at 
elske”. Udover titelsangen 
var det blandt andet sange-
ne “Bittersød natskygge” og 

den fængende “Sand kær-
lighedshistorie”, og Peter 
Sommer tog sig god tid til 
på charmerende vis at in-
troducere sangene med for-
tællinger om deres tilblivel-
se. Siden arbejdede han sig 
baglæns gennem sit reper-
toire for at slutte med de 
gamle hits “8-6-6-0” og “Val-
by Bakke”, men inden vi 
kom dertil, havde vi fået 
masser af historier om ung-
dommen i Skanderborg, 
hvor typer som Bo “Ark” 
Rasmussen huserede og in-
spirerede.

Og da publikum to gange 
kvitterede med stående 
klapsalver, måtte Hjort og 
Sommer stikke hovederne 
sammen for at aftale et eks-
tra ekstranummer - de 
skulle jo alligevel overnatte 
i byen, så hvorfor ikke spil-
le lidt længere? Resultatet 
blev et halvimproviseret 
tangent- og sangsyretrip, 
der rundede aftenen af på 
perfekt vis. dada
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