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CARNIVAL – DANMARKS STØRSTE DINNERPARTY
Wallmans – Danmarks største og eneste dinnerparty med international 
underholdning - har haft stor succes i nu 16 år i Cirkusbygningen i 
København. Nu har Wallmans besluttet sig for at udvikle det koncept, der 
med succes har fyldt Cirkusbygningen i årevis. Det sker, når det nye show 
med titlen "Carnival" får premiere i efteråret 2019, hvor man kommer 
tættere på både showet og artisterne end nogensinde før. 

Wallmans skruer i det nye store show maksimalt op for humoren. Det sker blandt 
andet med indtoget af den engelske performer Abigail Collins i Cirkusbygningen. 
Abigail har optrådt på bl.a. West End og National Theatre i London, og er hyldet af 
alle de største britiske medier.

WALLMANS DINNERPARTY - CARNIVAL
Wallmans nye store dinnerparty ”Carnival” bliver en forførende blanding af danske 
og internationale artister, fascinerende shownumre, artister på live-instrumenter, 
latter, underholdning blandt publikum og masser af overraskelser.

Ambitionerne er høje, og der vil blive budt på alt fra de største hits gennem tiderne 
af bl.a. Eurythmics og Queen til imponerende cirkusartisteri. Som oplevelse 
forvandler ”Carnival” det klassiske dinnershow-koncept til et internationalt 
dinnerparty, hvor festen udspiller sig fra alle ender og kanter af Cirkusbygningen.
 
”I dag har folk adgang til et hav af digitale underholdningstilbud, men vi mærker 
samtidig at vores gæster mere end nogensinde før efterspørger ægte og unikke 
oplevelser, som de kan dele med andre. Med justeringen af vores koncept, hvor vi 
blandt andet i endnu højere grad udvisker grænserne mellem publikum og artister, 
er det vores ambition at skabe en total og festlig oplevelse.  

Derfor vil vi nu i højere grad give vores gæster noget at tale om ved bordene, og som 
de vil nyde at opleve i selskab med familie, venner eller kollegaer”, fortæller Dorthe 
Fryd Ekelin, direktør hos Wallmans i København.



CRAZY HUMOR, DANSK SANGERINDE OG ARTISTERI I VERDENSKLASSE
En af de ting, vi for alvor vil skrue op for i showet, er humoren, hvor vi giver den 120 
procent. Vi glæder os meget til at præsentere publikum for engelske Abigail Collins i 
det nye show. Hun er en performer, der i den grad kan få lattermusklerne i sving, når 
hun optræder som karakteren Peggy Sued. 

Hun har en personlighed, der fylder hele rummet - og man ved aldrig helt, hvad hun 
finder på, når hun slipper alt fra champagne, charme og utøjlet humor løs,” fortæller 
showproducer hos Wallmans, Johan Espeland.
 
Wallmans kan i det nye setup også præsentere en fantastisk amerikansk-canadisk 
 cirkusduo, der optræder med de såkaldte ”sway poles” langt oppe under cirkus- 
kuplen. Det er et prisvindende nummer, som får hele salen til at holde vejret i  
intens spænding. Artisterne Shannon Mcguire og Phillip Renaud står bag det 
fascinerende nummer. 

Wallmans har i alle år haft en perlerække af danske sangere på scenen og i år kan 
publikum glæde sig til at møde blandt andre Louise Desiree Bottelet. Publikum 
kender hende fra blandt andet Skammerens Datter på Østre Gasværk, Schouw 
Teater og Next Teater i København. Og så er der naturligvis masser af live-
instrumenter, sing-a-long og konstant tryk på underholdningen, der til sidst 
eksploderer, når alle artister samles på scenen til Queens ”We Will Rock You” som 
helt sikkert nok skal få publikum til at trampe med.

Velkommen til byens største dinnerparty i Wallmans Cirkusbygningen!

Læs mere på www.wallmans.dk


