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Pressemeddelelse

Unge cirkusartister fra Aarhus optræder
for børn og unge i Palæstina
Otte unge cirkusartister fra Cirkus Tværs i Aarhus turnerer 12.-20.
oktober Vestbredden i Palæstina, hvor de skal optræde for
palæstinensiske børn og unge. Besøget sker i samarbejde med Den
Palæstinensiske Cirkusskole, faciliteret af Det Danske Hus i Palæstina.
Normalt foregår det i Cirkusbygningen på Gudrunsvej i Gellerup, når unge artister fra
Cirkus Tværs kører på ethjulede cykler, jonglerer med bolde og svinger sig i trapezer.
Men nu tager otte unge Cirkus Tværs-artister – sammen med to voksne ledere – på
turné på Vestbredden i Palæstina. Her får palæstinensiske børn og unge mulighed for
at opleve Aarhus-artisterne i aktion.
Cirkus Tværs ankommer til Palæstina 10. oktober og skal i perioden 12.-20. oktober
2017 optræde seks gange på skoler og spillesteder. Åbningsforestillingen finder sted i
kulturcentret Ibdaa nær Betlehem på Vestbredden torsdag d. 12. oktober kl. 17.00.
Besøget i Palæstina er et samarbejde mellem Cirkus Tværs og Den Palæstinensiske
Cirkusskole – faciliteret af Det Danske Hus i Palæstina. Allerede i oktober 2016
optrådte Cirkus Tværs i Palæstina under landets første internationale cirkusfestival,
som Den Palæstinensiske Cirkusskole arrangerede.
Det nye besøg omfatter også to workshops, hvor Cirkus Tværs og Den Palæstinensiske
Cirkusskole sammen skal træne cirkusøvelser.
"Vi har valgt at fortsætte cirkusprojektet, fordi vi gerne vil bygge videre på det meget
lovende samarbejde mellem de unge cirkusartister fra Palæstina og Danmark. Samtidig
bliver det en stor oplevelse for palæstinensiske børn og unge at se Cirkus Tværs
optræde – og en mindst lige så stor oplevelse for Cirkus Tværs at optræde for dem,"
siger Lone Bildsøe Lassen, direktør i Det Danske Hus i Palæstina.

Hvis du er interesseret i at vide mere om projektet, så kontakt vores
kommunikationsteam – se kontaktoplysninger og link til pressefotos på næste side.
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PARTNERE I PROJEKTET
Cirkus Tværs er et socio-kulturelt projekt, hvor cirkus bruges som værktøj i det
pædagogiske og sociale arbejde. Cirkus Tværs har eksisteret siden 1986 og
optræder cirka 50 gange om året. Målsætningen er at bidrage til, at børn og unge
får gode værktøjer og forudsætninger for at få en god tilværelse. Cirkus Tværs er
baseret i Aarhus Vest.
Læs mere: www.cirkustvaers.dk
Den Palæstinensiske Cirkusskole er en nonprofit-NGO, som blev oprettet i 2006.
Siden 2011 har skolen haft base i byen Birzeit på Vestbredden i Palæstina. Skolen
underviser i cirkus flere steder på Vestbreden, heriblandt Birzeit, Jenin, Hebron og
Ramallah samt i flygtningelejren Al-Fara.
Læs mere: www.palcircus.ps
Det Danske Hus i Palæstina er en uafhængig organisation beliggende i Ramallah i
Palæstina. Huset arbejder for at styrke den gensidige forståelse og respekt mellem
dansk og palæstinensisk kultur. Aktiviteterne omfatter en række kulturelle
udvekslingsprojekter i samarbejde med palæstinensiske og danske partnere.
Læs mere: www.dhip.ps/da
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