
T-il" )et æta)e pailirtum!

Så er Cirkus G. O. Gine atter i Vejen og har
rejst de høje teltmaster i de naturskønne om-
givelser ved Vejenhallen. Det er den 10. trolde-
fest, der holdes i Vejen, og af den årsag har cir-
kus i år samlet et jubilæumsprogram, der siger

SPARTO til, hvad der tidligere er vist i Vejen.

Vi er fuldkommen klar over, at et program af

denne karat vil svække besøget af andre cirkus
i Vejen. Det kan vi kun beklage, men vi har
sat en ære i altid kun at vise publikum de bed-
ste numre under solen.

Efter en rejse på rusinder af kilometre jorden
rundt er det lykkedes direktionen at samle en

overdådig buket af de fineste og mest omtalte
artister i verden, og vi skal være de første til
at indrømme, at magen til program bliver det
vanskeligt for andre cirkus at gæste Vejen med.

Vi tillader os at citere enkelte verdensblade:
Dagbladet "Zxvolurpiusq Qupareka* i Beo-
grad: ',Det var godtska! Numrene afvikledes
med fartski! Det var ski godtska.u

Fller det eggelske blad oDejlige F{arald.,

"Publikum ver stumme af forbavselse. At det
engelske folk skulle opleve sligt, havde ingen
tænkt sig."

Eller det parisiske nUgebladet for Vestre Seine-

bred": "Ved et besøg i Cirkus G. O. Gine føler
man sig så nær knyttet til den danske mentali-
tet, at man næsten ikke synes, at grev Henri
kan knytte den nærmere..,

Ja, det var blot enkelte citater fra de strålende

anmeldelser. Idet vi håber, at programmet må

være i Deres smag, vil vi byde Dem hjerteligt
velkommen og takke Dem for'Deres elskvSgr--

dige besøg.
,Erbødigst
DIREKTIONEN

Efter forestillingen
t)enter cand. Tine og Vejenhallens restaurant

Deres besøg ! !
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Lfiaas den 101 :

Søndag den 11. l

KL 16.30 - 19,30 .
Kl. 16,30 - 19,30 - 21,oo.



PROGRAM:
1. I Det 13 mand store DETACHEMENTS-

I

2. i ORKESTER under ledelse af kapelmester
3.J v. G. ARDEN.

»Two small girls and the Horses««
En gruppe af Cirkus G. O. Gines verdensberømte,
jugoslaviske, nydresserede heste, fremført øf

»YOUNG SISTERS «

Den Iantastiske klovnetrio

August, Alfredo og Oliver
i den hylende morsomme entr6

ELEKTRONISK REGNEMASKINE

SENSAT|ON re66l SENSATION 1e661

Den rumeenske ildblomst ,SlgPrtt'A den 2.o
I DEN FLAMMENDE STOL!
(rElektta den 1.<< brændte op ved et kortslutningsuheld.)

Men - - ,,THE SHOW MUST GO ON"

7, YNDE! SKØNHED ! EFFEKT !

x SEX and FLOWERS x
Den strålende italienske balletgruppe

»§EX R UBINIS«
Sidsi optrådt i del barokkanske rokokko-Caslle i Wales.

8. - De vil HYLE af srin -
REJSEN TIL MANEHAVET
Et fantastisk farvel med måneskibet »GINE 1<<.

'' Klovnerne OLIVER og F1DO i {ri dressur.

9. ORIOIl.lALE ROlllERSKE LEOE!II

»THE FLYING RECORDOS«r
Verdensberømte greeske artister, sidst optrådt i de greeske

byer Mykene og Tiryns på Peloponnes, hvor

ruinerne endnu kan beses.

-- en leg med døden under cirkuskuplenll

I0. MYSTIK! UHYGGE! SENSATIONI

»DIE SCHWEBENDE BLUME«
Den indisk-balinesiske FAKIRGRUPPE

»»MAHAYANA«
med brahmineren BRUTHAH os den heuivende tahitinske

sLønhed LOTUSBLOMSTEN samt assistenterne YOGA
os HASH. (Cirkus påtager sig intet ansuar for choek ellet

andre Jølger af det uhyggelige nummer.)

11. MELLEM HIMMEL OG JORD
Herlig farce med de ægte, peeredanske, men verdens-

berømte KLOVNER »The four Augusts<«.

12. CIRKUS G. O. GINE præsenterer sin flotte hestebestand:

,,ttuo girls f,rom ,flri%ona"
i

ØRKENRIDT I RYTMER
(Portusisisk SPRING-FAIR 1 965.)

*'oBS !!-
DEN SPANSKE ILLUSIONIST

Don Ernesto Hiibnd
Man tror ikke sine egne øine - - og helle, ikke de andres.

FøRSTE GANG 1 SKANDINAVIEN

14. STOR OPERA
i lille manege,

Alle tiders musil<alske klovneentr6 med de ustyrlige klorner

ALFREDO - AUGUST os FEDC

15. FINALE med hele ensemblet.
(Finale with the entire ensemble.)

Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

TAK FOR BESøGET
Direktionen.
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