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 Cirkusföreställningens  
 namn 

Verkets (kompositionens) titel Kompositör/textförfattare eller 
bearbetare med tillstånd.  
(Ange artist om kompositören  
är okänd) 

Verkets 
längd  
(min) 

Antal  
framföranden 
per föreställ-
ning 
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