Wallmans flytter ud af Cirkusbygningen...

14. juni 2016

...og ind i de Danske virksomheder! Wallmans on Tour!
I 11 år har Wallmans Cirkusbygningen været et toneangivende showmekka i København.
Hvert år besøger mere end 75.000 gæster det populære dinnershow - heriblandt mange
danske virksomheder. Nu lancerer Wallmans et nyt koncept i Danmark, som betyder,
atjulefrokosten, jubilæet eller firmafesten ikke behøver at foregå i Cirkusbygningen – nu
rykker Wallmans artister ud i virksomhederne.
I Norge og Sverige har muligheden for at få besøg af Wallmans artister været der i flere år til stor
glæde for virksomheder i disse nordiske lande. Nu lanceres konceptet Wallmans on Tour også i
Danmark. Har man som virksomhed ikke mulighed for at tage til København og opleve showet i
den kuppelformede Cirkusbygning, så kan man nu leje seks af Wallmans professionelle artister,
der kommer ud og opfører deres eget forrygende show.
”I 11 år har vi boet i Cirkusbygningen, og de danske virksomheder har virkelig taget Wallmans til sig!
Hvert år får vi besøg af flere og flere virksomheder, og rigtig mange gør Wallmans-oplevelsen til en
årlig tradition. Det er vi selvfølgelig meget stolte af og glade for, men vi er også bekendt med, at
størstedelen af virksomhederne kommer fra København og Storkøbenhavn,” siger adm. direktør
Dorthe Fryd Ekelin, og fortsætter:
”For en virksomhed på Vestsjælland, Fyn, eller i Jylland kan turen til København blive en hæmsko,
da det trods alt kræver både penge, tid, planlægning og koordination at flytte mange mennesker på en
gang. Denne udfordring vil vi gerne imødekomme, og derfor er det med stor glæde og forventning, at
vi nu lancerer Wallmans on Tour.”
Er man en virksomhed, der ligger i en afstand af min. 30 km. fra København, har man mulighed
for at booke Wallmans on Tour. Det kan eksempelvis være til den næste firmafest, jubilæum, julefrokost, kick-off, konferencemiddag eller andet. Showet er en sammensætning af kendte ballader
og up-tempo-numre, der kulminerer i en stor finale.

”I Wallmans er vi kendt for at levere underholdning og feststemning af højeste kvalitet, og den
mulighed synes vi, at alle danske virksomheder skal have mulighed for at tage del i. Også dem,
der ligger længere væk. Vi kan naturligvis ikke sende cirkusakrobater afsted til at svinge sig fra
lysekronerne, som man vil opleve det i Cirkusbygningen, men vi garanterer et show, som vil få
feststemningen op på et absolut maksimum”, siger Dorthe Fryd Ekelin.
Om Wallmans Cirkusbygningen
I 11 år har Wallmans Cirkusbygningen været et toneangivende showmekka i Københavns
hovedstad. Hvert år besøger mere end 75.000 gæster det populære dinnershow i Cirkusbygningen.
Om Wallmans on Tour
Wallmans on Tour er et særskilt og unikt produkt, ikke at forveksle med Wallmans Dinnershow i
Cirkusbygningen, der er en væsentlig større produktion med flere artister, akrobatik og stort opsat
scenografi under Cirkussalens kuppel.
Fakta
• Wallmans on Tour er forbeholdt events, som afholdes min. 30 km. fra Cirkusbygningen
i København.
• Wallmans on Tour er professionel underholdning – showet er produceret af Wallmans’
erfarne showproducenter.
• Det er et gennemarbejdet show, der er opført til mange fester med stor succes.
• Artisterne er erfarne og er vant til at arbejde i Wallmans on Tour.
• Man får et helaftensshow og skal ikke tænke på yderligere underholdning.
• Showet er en sammensætning af kendte ballader og up-tempo-numre, der kulminerer
i en stor finale.
• Showet kan både udføres på engelsk og på de skandinaviske sprog.
• Wallmans står for logistikken ift. kostumeskift, rækkefølge på shownumre, backing tracksm.v.
• Wallmans on Tour kommer med egne lyd- og lysteknikere, for at sikre, at teknikken
passer til showet.
Mere information
For mere information om Wallmans on Tour: www.cirkusbygningen.dk/wallmans-on-tour/
For mere information om Cirkusbygningens andre muligheder: www.cirkusbygningen.dk/hem
I er også velkomne til at kontakte Konference & Event Manager Marlene Sønderhaug
på telefon: 33 18 70 64, eller e-mail: marlene.sonderhaug@cirkusbygningen.dk

