Den 9. december 2021

Muskelsvindfonden:

Vi har brug for hjælpepakker og klare retningslinjer
Det får store økonomiske konsekvenser for Muskelsvindfonden, at foreningens juleforestilling “Cirkus
Jul”, der er for børnefamilier, ikke er omfattet af restriktioner og klare retningslinjer i forhold til COVID19. Foreningen oplever, at gæsterne er utrygge ved at komme, og billetsalget er gået i stå.
De nye restriktioner udløser hjælpepakker til natteliv, restaurationsbranchen
m.fl., men intet tyder på, at de vil omfatte kulturelle familiearrangementer med siddende publikum som
blandt andet Muskelsvindfondens juleforestilling. Det kan udløse en voldsom krise i foreningen, lyder
meldingen fra Muskelsvindfonden.
- Vi er som arrangør blevet sat i en fuldstændig urimelig situation. Vores gæster kan ikke forstå, hvorfor
deres børn ikke må komme i skole, men gerne må gå i cirkus. Men når der ikke er forbud eller restriktioner
mod arrangementet, får vi ingen økonomisk kompensation, og vi kan derfor risikere et to-cifret økonomisk
tab. Hver billet til Cirkus Jul, som ikke er solgt, gør ondt, siger Muskelsvindfondens direktør Henrik Ib
Jørgensen og uddyber:
- Selv om vi ikke er omfattet af restriktioner, er Cirkus Jul de facto nedlukket, fordi vores gæster er bange
for at komme, og vi appellerer derfor til, at politikerne tilpasser den såkaldte arrangørpakke, så den også
omfatter siddende kulturelle aktiviteter, der ikke på nuværende tidspunkt er tvangslukket.
Forrygende billetsalg gik i stå
Muskelsvindfonden ville allerede i 2020 have lanceret Cirkus Jul, men på grund af COVID
19 blev arrangementet udskudt til 2021. Billetsalget til Cirkus Jul gik også rigtig godt i sensommeren og
efteråret, interessen blandt børnefamilier har været stor, og anmeldelserne efter premieren i Ballerup den
18. november var gode, men allerede den 11. november blev COVID-19 igen karakteriseret som
en samfundskritisk sygdom, og den melding betød, at Cirkus Jul blev ramt af faldende billetsalg.
- Det er ikke vores job at agere sundhedsmyndighed, og vi modtager ikke nogen retningslinjer for, hvad vi
skal sige til gæsterne, når de undrer sig over, at myndighederne opfordrer til at aflyse større sociale
arrangementer, men vi gerne må invitere dem til stor juleforestilling. Enten siger man tydeligt til
befolkningen, at de trygt kan deltage i arrangementer, eller også må man forbyde, at de bliver afholdt.
Uklarhederne og de forskelligrettede signaler fra myndighederne tager både publikum og arrangører til
gidsler, fortæller Henrik Ib Jørgensen og understreger, at Cirkus Jul selvfølgelig har taget alle de
forholdsregler, som myndighederne har krævet.
For yderligere oplysninger kontakt venligst
Direktør Henrik Ib Jørgensen på 22652425 eller kommunikationschef Gitte Dreier Jacobsen
FAKTA om Cirkus Jul
Cirkus Jul finder sted fra den 18. november til den 20. december og kombinerer kendte børnebogsuniverser
med teater, sang og dans i et forunderligt juleshow. I Cirkus Jul optræder nogle af de velkendte karakterer
fra den danske børnelitteraturs skatkammer for første gang i samlet flok – i levende live midt i manegen.
Cirkus jul er arrangeret af Muskelsvindfonden i et samarbejde med Aarhus Teater og Saxo.

