
  Jyllandsgade/ Broen Smedegade/
Tid Torvet Kongensgade Shopping Kongensgade

11.00 - 12.00 Cia Autoportante The Unicycling Unicorn Edgar Groll Circo Equap
12.00 - 13.00 Circonauta Duo un Pie Cia Vaya Zap
13.00 - 14.00 Circo Equap Piky Potus Desmadre Orkestra  The Unicycling Unicorn
14.00 - 15.00 Piky Potus Edgar Groll Circonauta Duo un Pie
15.00 - 16.00 Cia Vaya The Unicycling Unicorn Duo un Pie Zap
16.00 - 17.00 Cia Autoportante Desmadre Orkestra  Piky Potus Edgar Groll

The Unicycling 
Unicorn
USA, 40 min. Skaber en atmo-
sfære der ikke kun er fantastisk, 
men utænkeligt betagende. 
Tricks du garanteret aldrig før 
har set på en 5 meter høj 
et-hjulet cykel.

Edgar Groll
Argentina, 35 min. Med humor 
og fantasi blænder Edgar op for 
sjove cykelfinurligheder. Han 
”hypnotiserer alle med krystal-
kugler og spiller klarinet mens 
han cykler på girafcykel.

Cia Autoportante
Italien, 30 min. To dygtige dan-
sere fra det centrale Italien. De 
ikke alene går på line, de danser, 
hopper og jonglerer på linen. 
Kom til Esbjerg City og se det 
helt igennem fantastiske show. 

Cia Vaya
Chile og Portugal, 17 min. 
Består af to højtuddannede 
artister, som har specialiseret 
sig i håndstand og hånd til 
hånd. Kom og se det unikke 
og smukke show i Esbjerg City. 

Duo un Pie
Argentina, 30 min. Den 
argentinske duo disker op med 
akrobatik, humor, jonglering dri-
stige spring, balance og tango. 
En sjov cirkuskomedie, hvor intet 
mangler, kun det endelige kys... 

Circo Equap
Argentina, 30 min. Udfører et 
autentisk og originalt show med 
dygtighed og humor. Akrobatik 
i højden og absurde situationer 
får tilskuerne til at le og deltage 
i showet.

Circonauta
Spanien, 30 min. Jorge Martin 
Denda er cirkus uddannet i 
Argentina, hvor han har studeret 
mime, klovn, luftakrobatik og 
dans. Circo equap, Argentina, 
30 min. Udfører et autentisk og 
originalt show med dygtighed og 
humor. Akrobatik i højden og ab-
surde situationer får tilskuerne 
til at le og deltage i showet.

Piky Potus
Uruguay, 40 min. Piky er ud-
dannet fra cirkusskole i Buenos 
Aires i Argentina. Showet er 
baseret på et universelt sprog, 
der kombineres med humor 
og jonglering. Der er musik, 
bevægelse og publikum bliver 
involveret i skøre klovnerier. 

Desmadre Orkestra 
Argentina 45 min. Super 
spændende orkester, der spiller 
Klezmer musik. De skaber en 
fest, hvor end de er.

Zap
Australien og Grækenland.
Underholdende gademusik ska-
ber meget mere end melodier. 
Instrumenterne Kan variere lige 
fra en violin til et vaskebræt. 
Kom, se og lyt til et super fedt 
show.
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