
NYT INTERNATIONALT DINNERPARTY HOS WALLMANS: 
VIVA FEJRER LIVET OG GLÆDEN

For første gang siden 2019 er Wallmans tilbage med et helt nyt dinnerparty i den 
ikoniske Cirkusbygning i det centrale København. Showet hedder VIVA, og det bliver 
en massiv hyldest til socialt samvær, glæden og livet i en tid, hvor mange bekymrer sig 
om krig, stigende priser og corona. Der venter derfor gæsterne en sand vitaminind-
sprøjtning af boblende livsglæde og sprudlende energi, når Wallmans slår dørene op 
til VIVA - Danmarks største internationale dinnerparty d. 26. august.

Taget kommer til at lette som aldrig før i den gamle ikoniske cirkusbygning, når Wallmans i slutningen af 
august lancerer det helt nye show VIVA. Gæsterne kan se frem til et livsbekræftende, internationalt din-
nerparty med sang, dans og artisteri af højeste internationale klasse kombineret med en helt ny 4-retters 
middag sammensat af Wallmans mangeårige køkkenchef, der år efter år sætter nye standarder for, hvor 
højt det kulinariske niveau kan løftes, når der skal serveres mad for op til 1000 gæster på én gang.

Målet med VIVA er at skabe en altfavnende fest i hele salen, hvor værtinden Megan Moore sam-
men med et liveband byder gæsterne på et brag af et underholdningsshow. Åbningsnummeret fører 
i stil gæsterne tilbage til de glade 1920’ere, hvor showproduceren mixer den tid med forførende bur-
lesque-dansere. Herefter følger blændende sangere og artister op med et væld af forskellig underhold-
ning lige fra musikalske fortolkninger af kunstnere som Elvis og ABBA til nervepirrende akrobatik m.m.

“På grund af corona har vi desværre ikke haft mulighed for at præsentere vores gæster for et nyt dinner-
party siden 2019. Vi glæder os derfor alle til at præsentere vores nye show VIVA, der bliver et medrivende 
og livsbekræftende show,” siger Christian Sunn, CEO for Cirkusbygningen og Wallmans i København.

Megan Moore er værtinde for årets dinnerparty 
 
VIVA præsenteres og bindes hver aften sammen af værtinden Megan Moore aka Thomas Rosendal, der 
selv bl.a. optræder i et stort fejringsnummer som Dolly Parton. Megan Moore kendes også som værtin-
den ved Copenhagen Prides “Drag Night” og fra “Draghouse” i Vega samt som deltager i både “Danmark 
Har Talent” og som dommer på TV2s “Zulus Store Dragdyst”.



Masser af overraskelser i VIVA

Wallmans nye VIVA vil byde på overraskelser, og værtinden Megan Moore kan blandt andet byde pub-
likum på “Elvis Presley” - et af det 20. århundredes mest betydningsfulde kultur-ikoner. Helt i hans ånd 
leverer Wallmans et Elvis-show med mange kostumeskift, storslået scenografi og et væld af udødelige 
hits som bl.a. “Blue Suede Shoes”, Jailhouse Rock”, “An American Trilogy” og “Burning Love”.

Wallmans vil i VIVA også ære den svenske popgruppe ABBA, der er en af de mest succesfulde musikgrup-
per nogensinde. Deres musik er kendt og elsket over hele verden, og de har utallige nr. 1 hits, musicals og 
film på deres imponerende og lange CV. Nu inviterer Wallmans for første gang nogensinde til en gigantisk 
sing-a-long fest med alle ABBAs største hits som fx “Waterloo”, “Dancing Queen” og “Mamma Mia”.

På artistsiden kan gæsterne se frem til de internationale akrobater Jamie & Beata med deres impo-
nerende og vovede “hand-to-hand”-nummer. Jamie optræder også med et fænomenalt, internationalt 
anerkendt badekarsnummer. Publikum får desuden glæden af at opleve Jonathan Young, der brillierer 
med sit komiske “Chinese Pole”-nummer på en seks meter høj polestang.

Stor finale hylder Max Martin

Det store finalenummer i VIVA er dedikeret til den svenske producer og sangskriver Max Martin, der 
har produceret og skrevet for kæmpestjerner som Britney Spears, Back Street Boys, Bon Jovi og Katy 
Perry og har flere end 25 nr. 1 hit-singler på sit imponerende CV. Glæd dig til det fantastiske og farverige 
finalenummer “Max Party”, hvor numre som “Baby One More Time”, “I Want it That Way, “It’s My Life” 
og “I Kissed A Girl” afslutter en festlig aften og sparker gang i natklubben, der leverer sprøde pop-toner, 
kække danse-moves og lækre cocktails.

“Vi har arbejdet med VIVA i lang tid, og vores mål med denne livsbekræftende aften er at byde publikum på 
en musikalsk aften fuld af oplevelser, livsglæde og varige indtryk. Vi har samlet de bedste artister fra nær 
og fjern, og VIVA er klart et show, vi i den grad glæder os til at servere for publikum. Det bliver en forføren-
de blanding af fascinerende shownumre, artisteri, humor og da det er live, vil hver aften med garanti byde 
på masser af overraskelser,” siger en forventningsfuld showproducer hos Wallmans, Johan Espeland.

VIVA - et show fyldt med livsglæde, festivitas og oplevelser. Oplev Danmarks største dinnerparty i 
Cirkusbygningen fra d. 26. august.

Læs mere på www.wallmans.dk


