
CV – Jørgen S. Mortensen

Født i 1964. Har lige siden leget og været nysgerrig.

1982 - Jeg lærte at jonglere og cirkuskarrieren startede
1980 -1983 – Matematisk/fysisk student fra Dronninglund Gymnasium
1984 – 86 Ingeniørstuderende på AUC. Studiejob som klubmedarbejder i Løvbakken, Nr. Sundby, 
hvor cirkusaktiviteter var mit værktøj. Desuden optræden og undervisning på skoler.

1986 - 89 Uddannet fritidspædagog fra Aalborg. Fokus på at udvikle cirkusaktiviteter som værktøj.
Meget cirkusaktivitet ved siden af. Det Flyvende Kuffertcirkus starter.
Medstifter af foreningen Nordjydsk Jonglør Laug, hvor jeg har trænet og eksperimenteret siden.

1990 – 98 Projektleder af Gøglerskolen i Aalborg Øst. Ansat på godt og vel fuld tid. 
Det Flyvende Kuffertcirkus udvikler sig meget. 

1990 - Flytter på landet, hvor vedligeholdelse og ombygninger kommer til at fylde meget. Der 
bliver eksperimenteret med mange forskellige byggeopgaver. Famlie: gift og 4 børn.
Desuden formand for Smidie Borgerforening, hvor vi laver mange projekter til udvikling og 
forbedring af landsbylivet. Formand indtil 2011. 

1999 – 2000 Underviser på AOF Aalborg Daghøjskole. Kurser med udgangspunkt i cirkus og teater.
Fuld tid og cirkusopgaver i hele landet. Byggeri og eksperimenter fylder mere.
2000 – 02 Stedfortræder i Skolefritidsordning i Terndrup. Eksperimenterer med figurer og dukker 
blandt andet på stylter. Ansat på deltid, så arbejdet med cirkus kan få lov at udvikle sig. 
2001 Bygger ”Millenium and one Dome” i Smidie inspireret af Londons Millenium Dome. Det 
viser sig at skulle blive et nyt element i min kunstneriske udvikling: Dome-projektet.
2002 – 03 Koordinator i Blenstrup Kultur- og Aktivitetscenter i 10-14 timer om ugen. Lærer her 
meget om projektledelse og -udførelse. 

Siden 2003 har jeg været free lance kunstner som artist i Det Flyvende Kuffertcirkus, 
middelaldergøgl med Halvdur & Quartsur, Sommershow med Tommy Kenter, drillenissen Hilmer 
Halmkvist, Ali Babas Karavane, No Limits Roadshow samt rigtig mange undervisningsprojekter for
alle aldre i hele landet: skoler, institutioner, virksomheder, projekter, familiekurser og meget andet.
Desuden en del cirkusopgaver i Norge og Rusland. 
Følger Region Nordjyllands kurser om børnekultur, samt kursusforløb om kunst og innovation.

2010 – 11 Udvikling af fascinationsværkstederne Dome O. Afholdt som en del af Rebild 
Kommunes Kulturuger. Dele af værkstederne, samt udstillinger afprøvet andre steder. Blandt andet 
for Apex, Platform 4, Kulturnat for børn i Aalborg Kommune.
Arbejdet med domer udvikler sig og jeg har afprøvet idéer og metoder på skoler blandt andet 
gennem BMMK. 
Jeg har et samarbejde med Læreruddannelsen i Aalborg, hvor vi arbejder med formidling af 
matematik gennem kunstneriske projekter.
Aktiv i Rebild Kommunes Kulturråd med udvikling af Kulturugerne. Formand for Kulturrådet i 
2014 og herigennem med til at udvikle Land Art Rebild.

Mere på www.kuffertcirkus.dk og www.facebook.com/groups/139126799441059/

Samlet om mit CV: Leg, nysgerrighed, ekperimenter, engagement, ihærdighed, meget arbejde og 
erfaring. Jeg bor billigt og kører langt!

Jørgen S. Mortensen, Smidie Byvej 24, 9574 Bælum. Tlf. 98337463, smidie@vip.cybercity.dk
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