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Ett ekosystem på händer när Wald får 
Sverigepremiär!  

 
Kulturhuset Stadsteatern fortsätter att göra plats för samtida cirkus. Den 6 november 
får internationella Right Way Down Sverigepremiär med Wald. En helt igenom unik 
fysisk prestation framförd av sex handståendeartister som tillhör världens främsta 
inom sin disciplin.  
 
I föreställningen står de starka ensamma - men tillsammans. Alla anslutna till hjärtat av ett 
ekosystem. Sex artister har dedikerat sina liv åt en värld på händer. Genom att gradvis dra in 
publiken i en skog av kroppar ger Wald liv åt en fantasieggande arkitektonisk form. Alla 
normala regler är omvända, solljuset skymtar genom bladverken och en plats för 
pånyttfödelse skapas på scenen.  

– Wald är inte bara en unik fysisk prestation som utmanar handstående som disciplin - den 
banar också väg för ny estetik inom cirkusen. Det känns fantastiskt att få presentera deras 
Sverigepremiär och att ge plats åt sex artister som alla är utbildade vid Stockholms 
konstnärliga högskola, berättar Josefin Rosales, konstnärlig ledare för cirkus hos Kulturhuset 
Stadsteatern.  
 
I Wald har artisterna valt att gå bortom perfektionen av ett enskilt solo för att istället utforska 
en helhet. Genom att skapa en samhörighet mellan balanserande kroppar utforskar 
artisterna på scen vad som sker med vår värld när den berörs av människans hand. 
 
Right Way Down består av sex artister från Sverige, Norge, Danmark och England, som alla 
är utbildade vid cirkusutbildningen på Stockholms Konstnärliga Högskola. Artisterna, som 
tillhör världens främsta inom handstående, har tidigare arbetat med kompanier som 7 
Fingers, Cirkus Cirkör, Fauna och Cirk La Putyka.  

 

WALD 

Sverigepremiär 6 november kl. 19.00 i Hörsalen 

 

Av och med: Matthew Pasquet, Lisa Angberg, Sunniva Byvard, Isak Arvidsson, Imogen 

Huzel och Mikael Kristiansen 

Ljus: Kenneth Danielsen 

Outside eye: Tom Brand 

Kostym: Stina Resting 

Tekniker: Kenneth Danielsen / Flora Brandt 

 

Här finns högupplösta pressbilder för nedladdning 

För pressfrågor kontakta:  

Daniel Reinhammar, presskontakt cirkus, Kulturhuset Stadsteatern 
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