


En original historie, som aktiverer børnenes lattermuskler 
og rammer forældrene (og deres forældre) i hjertekulen.
 
En travl dag i cirkus kommer klovnen til at sende publikum til pause, selvom forestillingen 
kun lige er begyndt. Klovnen optræder nemlig i pausen og kan slet ikke vente med at  
glæde de fremmødte.

Brøleren får imidlertid cirkusdirektøren til at indse, at ingen i vore dage har tid til pause. 
Klovnen bliver bedt om at finde på noget andet at beskæftige sig med. Han rejser ud i den 
store verden for at se, om han kan opstøve nogen, der kan lære ham nogle nye tricks.
 
Næste dag går den store cirkusmaskine i stå. Og kronprinsen – ham der en dag skal arve 
hele Nordens største cirkus – opdager, at motoren ikke kører på almindelig motorolie. Den 
kan kun smøres med tårerne fra en vaskeægte cirkusklovn. Kronprinsen må følge i klovnens 
fodspor i håb om, at kunne tappe hans tårer, så han kan smøre cirkusmaskinens motor og 
redde den store forestilling.
 
Clemens, der selv spiller rollen som klovnen, har skrevet historien. Den byder på  
spændende handling, karakterudvikling, dramatiske scener og overraskende plotpunkter.  
Tilsat nogle fantastiske ’familien Danmark hits’ som vi alle kommer til at synge med på. 
Samt cirkusartister i absolut verdensklasse.

Kronprinsen spilles af Patrick Berdino, der vitterligt er Cirkus Arenas kronprins. 
Patrick er vokset op i cirkusverdenen og har vundet priser i flere discipliner 
inden for feltet.
 
Vi glæder os til at kigge forbi din by og give dig én på opleveren. Med en 
forestilling, der sætter nye standarder for, hvad man kan forvente at se i cirkus.
 

Cirkus Arena - Nordens største cirkus har siden 1955 samlet familier om cirkus’ forunderlige verden,  
hvor vilde tricks, overmenneskelige optrin, duften af savsmuld, popcorn går hånd i hånd. 

Kærligheden til gøglerkulturen og lysten til at skabe det bedste af det bedste er drivkraften bag. En drivkraft  
som hvert år bliver til 180 forestillinger i over 100 byer, der glæder tusindvis af børn og voksne. 

TAG DINE ANSATTE OG DERES FAMILIER MED 
TIL ÅRETS VILDESTE CIRKUSOPLEVELSE

KØB FLERE  
BILLETTER OG FÅ 

MERE RABAT
SE HVORDAN PÅ 

BAGSIDEN



   1. PLADS  . . . . . . . . . KR. 170,-
   TERRASSE  . . . . . . . . . KR. 230,-
   PARKET  . . . . . . . . . . . KR. 260,-

   LOGE - 3. RK  . . . . . . KR. 260,- 
   LOGE - 2. RK  . . . . . . KR. 310,- 
   LOGE - 1. RK  . . . . . . KR. 360,-

SÅDAN FÅR I RABAT
Vi tilbyder firmaer og grupper en progressiv rabatordning ved køb af min. 25 billetter. Køb flere og spar mere! 

Ved køb af 25 til 99 billetter gives kr. 25,- rabat/billet 
Ved 100 til 199 billetter gives kr. 30,- rabat/billet 

Ved flere end 200 billetter gives kr. 35,- rabat/billet.

SÆRTILBUD
Særtilbud kan opnåes ved køb af alle pladser i hele teltet eller det halve eller kvarte telt. 

Kontakt salgschef Carsten Mærsk på 20 48 65 83 eller cam@arena.dk

Er I færre end 25 personer, kan billetter købes på www.arena.dk eller tlf. 40 30 01 02

BILLETPRISER

ARTIST
INDGANG

www.arena.dk

KØB FLERE OG SPAR MERE


