
Magisk midsommer 
- under åben himmel 
 
Magisk midsommer er en sansende oplevelse med en fysisk og poetisk forestilling, der fusionerer 
nycirkus, dans, musik, madoplevelser og fællesskab. Forestillingen tager afsæt i forandringen, håbet, 
overgangen og om at give slip og vende sig mod lyset. Alt det som skærsommernat handler om med sit 
magiske lys, der aldrig helt forsvinder. 
 
 
For alle 
Oplevelsen finder sted på Bogø Havn med udsigt til himmel og hav.  Den har med sin uformelle 
placering, gratis entre og sammensmeltningen af gamle og nye traditioner, en bred appel til både unge 
og ældre, de nysgerrige og dem, som holder af traditionerne, de erfarende kulturbrugere og også til 
dem, som oplever barrieren ind til kulturlivet som uoverkommelig. Socialt som økonomisk.  
 
En tværkulturel oplevelse 
Det er en poetisk fusion og et socialt eksperiment, hvor publikum, artister og mad smelter sammen  
med Bogø Havns smukke omgivelser i form af gamle fiskerhuse, færgelejet, færgen Ida og det grønne 
sund, som levende og autentisk kulisse.  
 
 
Artisterier på menuen 
Up coming nycirkus artister mødes om eftermiddagen til en udendørs workshop under ledelse af Søren 
Flor. Workshoppen i sig selv vil være en seværdighed og kan derfor opleves af et publikum – gerne 
børn. Workshoppen bruges til at sammensætte små acts, som kan opleves senere på aftenen.  
Alle acts kommer på et menukort, som aftens publikum, kan bestille fra.  
 
Fællesspisning 
Om aften er der fællesspisning på molen. Maden laves i fællesskabets navn af det lokale tarteletlaug af 
lokale råvarer og vare med sidste salgsdato sponsoreret af den lokale brugsuddeler. Hvert bord vil få 
mulighed for at bestille et act fra menuen, som vil blive udført ved bordet.  
 
Til lands og til vands 
Deltager man ikke i fællesspisningen kan hele sceneriet alligevel nydes. Der vil også være gratis stå- og 
siddepladser, så det er muligt at nyde hele sceneriet på afstand, selvom man ikke deltager i 
fællesspisningen med mulighed for at bestille fra cirkusmenuen. Det er også muligt at lægge til i 
havnen med sin egen båd eller ligge for svaj og således opleve det hele til vands. 
 
Traditionen tro 
Et bål skal tændes som symbol på overgangen til noget nyt. Fra gammel tid blev midsommer forbundet 
med magi og bålet blev brugt til at holde det onde på afstand.  
 
Cirkusshow 
I skæret af det ulmende bål, går professionelle cirkusartister på scenen og giver deres fortolkning af 
magisk midsommer. Aften slutter af med en af Havblik Festivals groovy koncerter, hvor intensiteten og  
energien kan mærkes hele vejen op til ginbaren. 
 
Vi vil fejre lyset, naturen og kulturen 
 
Vi søger støtte  


