EN CIRKUS KAMIKAZE, COVID-19 VENLIG HIT 'N RUN-FORESTILLING
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En Ford Fiesta med scene på taget pløjer ind på torvet ved landsbyens gadekær.
I en sky af farvet røg vælter fire sære artister ud af bilen,
på få minutter rejser de et linestativ akkompagneret af en dj
og en manisk konferencier, der kalder folk til sig.
Røgen letter, og forestillingen er i gang.
CIRCUS TASK FORCE ER EN NYCIRKUS HIT 'N RUN-FORESTILLING,
SKABT I SAMARBEJDE MELLEM DYNAMO WORKSPACE FOR CIRCUS
& PERFORMING ARTS OG CIRCUS FIESTA FIASKO.
STØTTET AF KULTURREGION FYN OG STATENS KUNSTFOND.

P R IS
Første forestilling er gratis
En ekstra forestilling samme dag: 15.000 kr. (Refusionsberettiget)
En ekstra forestilling en anden dag: 17.000 kr. (Refusionsberettiget)
Cirkusworkshop for alle, efter forestillingen (1 ½ time): 8500 kr.
ALLE PRISER ER EKSKLUSIV MOMS

BO O K ING
Producent Ida Nørgaard - ida@dynamoworkspace.dk - Telefon: 60 89 06 26
dynamoworkspace.dk

PRAKTISK INFO
Forestillingen er skabt som en nem udendørs “pop- up” forestilling, vi medbringer selv scene i form af en bil, en trailer og en generator til strøm.
Den kan også tilpasses til at spille indendørs forudsat at det er muligt at køre
bil og lille trailer ind.
Med mindre andet er aftalt starter forestillingen med at vi kører bil og trailer
ind på spillepladsen.

VA R IG HED
Ved samlet afvikling: ca. 30 min.
Ved afvikling som pop up scener: ca. 10 min per scene. (4 scener)
Aldersgruppe: For alle aldre

P L A DSK RAV
Bredde: min 13 m.

Dybde: min. 8 m.

Højde: min. 4 m.

UN DER L AG
Forestillingen kræver et relativt jævnt og tørt underlag, dette kan være græs,
asfalt, brosten mm.

SIDDEP L AD S E R
Publikum bedes selv medbringe et tæppe, en stol, en
sofa eller en trone hvis i ønsker et siddende publikum.
Vi medbringer ikke bænke eller lignende.

FÆSTP UN K T E R
Forestillingen benytter sig af to fæstpunkter a 500 kg til et linestativ.
Disse kan være træer, faststøbte konstruktioner f.eks. bænke, lygtemaster mm.
Hvis forestillingen spiller på græs/jord og hvis ikke naturlige fæstpunkter
forefindes, kan Cirkus Task Force medbringe pløkker.
Hvis forestillingen spiller på hårdt underlag, beton, asfalt mm. og ingen naturlige
punkter forefindes kan betonklodser/vejafspærringer af 800-1000 kg. bruges
Disse fremskaffes af arrangør og placeres efter Cirkus Task Force anvisninger.

EL
230v/1100 kW. Forestillingen medbringer selv en generator der kan levere
den nødvendige elektricitet. (Hvis der findes el på spilleplads, er dette mere
miljøvenligt).

EF F EKTER M M .
Der anvendes en røgeffekt af 1 min. varighed, samt bionedbrydelig konfetti
(rispapir der opløses ved kontakt med vand/regn).

KON TR A K T
Der tegnes kontrakt mellem Arrangør og Circus Task Force (DYNAMO Workspace for Circus & Performing Arts) både ved køb af forestilling og ved gratis
forestilling med støtte fra tilskudsgiver.
Denne tegnes dels for at fastsætte spilletid og dato, og dels for at sikre at
arrangør har læst, forstået og accepteret ovenstående info.
Forud for indgåelse af aftale skal arrangør og Circus Task Force sammen
gennemgå de tekniske krav, og sikre at forestillingen kan spille på den
ønskede plads i jeres by.
Det kan i den forbindelse være nødvendigt for Circus Task Force at inspicere
spillepladsen, hvis dette er tilfældet, aftaler vi et møde på den ønskede spilleplads.

KON TA K TOPLYS NI NG E R
BOOKING
Producent Ida Nørgaard
ida@dynamoworkspace.dk - Telefon: 60 89 06 26
LOKATION / PRAKTISKE SPØRGSMÅL
Kunsterisk leder Rune Vadstrøm Andersen
rune@dynamoworkspace.dk - Telefon: 26 52 49 77

