ČTVRTEK 14. září

SOBOTA 16. září

15.00 CIRKUS ŠAPITO
16.00 Žonglér + klaun Pepa žonglérské vystoupení
s jednokolkou žirafou
16.30 SQUADRA SUA – BOMBEROS hasičská groteska
a ohňový pouliční slapstick o třech klaunech
18.00 CIRCUS BROTHERS disco-balkan, Praha
Doprovodný program během dne:
Cirkus ŠAPITO interaktivní hry pro děti i dospělé, cirkusové
disciplíny – chůze na slack-line, jízda na jednokolce, závěsná
fly jóga, balanc na rola-bola, žonglo dílna
Flašinetář
Pouliční karikaturista Ivan Křemeček z Uherského Hradiště
Půjčovna koloběžek zdarma

CHUDADLO.CZ komedianti na vysoké úrovni po celý den!!!
10.00 Dell Arte chůdaři mezi diváky
10.30 Žonglování na štaflích kejklířské vystoupení
11.00 Rudy Harden – Ekvilibrista
11.30 CIRCO FRICO Frico Take Away česko-italské cirkusové duo
12.15 Škola žonglování + CIRCO FRICO akrobatický workshop
14.00 Brémští cirkusanti zábavná kejklířská pohádka pro děti
i dospělé
14.30 CIRCO FRICO dílna párové akrobacie
15.30 Kejklířská romance
16.00 Drak, Jiří a věž pouliční divadelní představení s obřími
loutkami na chůdách
16.30 Rudy Harden – Provazochodec
17.00 Romeo a Julie pouliční divadlo, slavná tragédie odehraná
partou potulných kejklířů a cirkusáků
17.45 Škola žonglování
18.00 CIRCO FRICO Frico Take Away
18.30 Suk Volok zlínská alternativně poprocková skupina
s vlastními skladbami plné něhy, radosti i úzkosti...
20.00 NOČNÍ CIRKUS ohňové akrobatické divadlo
Doprovodný program během dne:
Fotokoutek Vyletí ptáček
Půjčovna koloběžek zdarma, cykloakrobatická dílna
Výtvarné dílničky a malování na obličej s Rádiem Čas

PÁTEK 15. září
15.00
16.30
17.00
18.00

Bubnový workshop v trávě pro děti i dospělé
Ivo Batoušek – Taiko Do
BUBLINÁDA a bublinářská dílna KLAUNA BUBLÍNA
MARNÁTOSNAHA spolu s tanečníky vám zahrají
na flétny, perkuse, kytary... hudbu středověkou,
staroevropskou či křesťanskou...
19.30 FUERZA DEL FUEGO ohňová show
Doprovodný program během dne:
Dřevěný ruční kolotoč, rytířský trenažer,
kostýmy, zbraně, dobové ležení
Fotokoutek Vyletí ptáček
Kreativní tvoření s Mojí dílnou
Půjčovna koloběžek zdarma

řezbářské sympozium

kolotoč

karikaturista

pouliční muzikanti

lahodné občerstvení

burčák

