2011-06-03 09:33 CEST

Upplev trädkronorna med Cirkus
Rabalder
Upplev den skånska naturen på ett nytt spännande sätt genom projekt Naturoch kulturbussen. Flera arrangörer jobbar för att göra spännande saker ute i
det gröna än att ”enbart” åka ut i skogen och vandra. Den 5 och 6 juni är det
nycirkus i Torup, Cirkus Rabalder bjuder på en fantastiskt spännande
föreställning i bokskogens grönska.
Detta måste så klart så många som möjligt uppleva. Skåne har en stor
rikedom av natur och kultur. Men många besöksmål är svåra att nå för dem
som inte har bil. Därför arbetar Natur- och kulturbussen tillsammans med

Skånetrafiken för att komplettera dagens linjeutbud med fler avgångar och
nya hållplatser. Genom projektet har Torup fått två hållplatser på området
och linje 142 förstärks med avgångar från Malmö varje dag mellan april och
oktober.
Det behöver inte vara tråkigt i naturen. Cirkus Rabalder bjuder in till en
nycirkusföreställning, fylld av akrobatik, överraskningar, fräck musik och
skickliga artister. Sex udda figurer tar er med in i skogen där historier och
oväntade möten växer samman med musik och rörelser. Dans med trasmatta,
akrobatik på stol, sjungande pyramider och trädakrobatik blandas med
sprudlande live musik av Band of Joy.
Cirkus Rabalder spelar runt om i Sverige och Europa. Deras föreställningar
passar alla oavsett ålder eller språk. Som gjort för picknick ute i det gröna.
Mer information
Sofie Norrby, projektledare Natur- och kulturbussen, Region Skåne, 044-309
35 05
Alaya Vindelman, Cirkus Rabalder 070-489 47 01
Föreställningen kostar 40 kronor och behöver inte förbokas.
Föreställningarna är kl.11.00 och 12.00 den 5 och 6 juni.
Ta buss 142 till Torup slott, följ skylt från Jaktpaviljongen. Tidtabeller och
biljettpriser >> www.skanetrafiken.se
Läs mer >> www.naturochkulturbussen.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv,
turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000
anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är
högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.
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