pátek 7. 8.

sobota 8. 8.

19.00–21.00 / Žižkovo náměstí a přilehlé ulice

10.00–11.00 a 12.30–21.00 / Žižkovo náměstí a přilehlé ulice

MIME PRAGUE: ANIMÁCI

MIME PRAGUE: ANIMÁCI

Pouliční estráda v podání mimů, klaunů, žonglérů a chůdařů.
Postarají se o vás vždy mezi jednotlivými představeními a pobaví
krátkými výstupy nebo improvizacemi.
Hrají: Anna Kukuczková, Kateřina Votočková, Ondřej Holba, Lukáš
Šimon, Jakub Urban a Marek Zelinka
19.30 / Žižkovo náměstí

LE COMPAGNIE DES PIEDS PERCHÉS (CH_CZ):
NO BRAIN, NO PAIN

1

Cirkus, boty a vzdušná akrobacie. Pouliční představení, ve kterém
dvě charizmatické akrobatky přicházejí ze země otupělých smyslů
a s sebou přináší hromadu bot. Přicházejí nám říci, že boty jsou
všude kolem nás, ale bolest je jen v něčí hlavě... v naší hlavě, jako
fantomova bota.
Námět, hrají: Stéphanie N‘Duhirahe, Eliška Brtnická

Pouliční estráda v podání mimů, klaunů, žonglérů a chůdařů.
Postarají se o vás vždy mezi jednotlivými představeními a pobaví
krátkými výstupy nebo improvizacemi.
Hrají: Anna Kukuczková, Kateřina Votočková, Ondřej Holba, Lukáš
Šimon, Jakub Urban a Marek Zelinka
13.00 / zahrada Střelnice

DIVADLO NA KOLEČKU: O TŘECH KŮZLÁTKÁCH

4

Loutkové divadlo, které vychází ze známé klasické pohádky
a zachovává její děj. V této verzi umělci zdůrazňují odpovědnost
za vlastní jednání a nezbytnost aktivního řešení životních situací.
To vše jazykem a formou srozumitelnou malým divákům. Představení zaujme napínavým dějem, výtvarným pojetím a závěrem,
který řeší konflikt překonáním sebe sama.
Text, režie a hraje: Vladimír Tausinger, Návrhy loutek a dekorací:
Marcela Jeřábková
14.00 / Pražská ulice

PAN VÁCLAV A KOUZELNÝ PYTEL

2

Pan Václav není klaun, i když tak na první pohled vypadá. Je to pan
ŽONGLÉR, který udrží ve vzduchu předměty všeho druhu. A jaké
předměty to budou? To tajemství je skryto ve velkém pruhovaném pytli, ze kterého Pan Václav vytahuje nejen kuželky a diabola,
na které jsme všichni u žonglérů zvyklí, ale i např. tenisovou raketu nebo plyšáka. A s tím vším předvádí znamenité žonglérské
kousky, propojené divadelní podívanou i pro nejmenší diváky.
Hraje: Václav Jelínek
15.00 / náměstí Mikuláše z Husi

DIVADLO TME: BRKELEMEKE

20.00 / Žižkovo náměstí

DJUGGLEDY (BERLIN): EL DIABOLO

1

DJuggledy, vlastním jménem Jan Manske, je performer, žonglér
a showman z Berlína, který vystupuje po celé Evropě od roku
2000. Od té doby vytvořil tři různé show. V roce 2005 ale propojil všechny své zkušenosti do jednoho vystoupení s názvem
„El Diabolo“, se kterým navštívil už vice jak 20 zemí světa a sklidil
mnoho ocenění na prestižních festivalech. Tento showman slibuje
mimořádnou zábavu, pozitivní energii a vysokou úroveň diabola
v kombinaci se spoustou originálních triků a nápadů.
21.00 / zahrada Střelnice

IRIS NE-JDE S DAVEM

4

Iris ne-jde s Davem je koncertní projekt známé herečky Ireny
Kristekové a hudebníka, pianisty Davida Hlaváče. Tato hudební
dvojice představuje dokonalé propojení hudebního charisma,
talentu a emoční energie. Zatímco šarmantní Kristeková si získá
věrné publikum svým hlubokým zastřeným altem a smyslností,
excentrický Hlaváč přitahuje pozornost svým klavírním nadáním
a nakažlivým elánem. Jejich repertoár zahrnuje šansony, vlastní autorskou tvorbu včetně převzatých popových písní a písní
z muzikálů Cabaret a Chicago.

3

Divadelní road movie pro celou rodinu. Brkelemeke je hra o hře,
o cestování nebo o přátelství. Brkelemeke je o dvou lidech, kteří
spolu cestují, aby žili naplno a byli pořád na cestě. Brkelemeke je
setkání s tím, co nelze vyprávět, jen zažít. Je to touha dotknout se
cikánského srdce. Je to nekonečný běh za největší šprýmařkou
na světě – za svobodou!
Hrají: Jakub Albrecht a Petr Štěpánek
16.00 / Žižkovo náměstí

CINK CINK CIRK: BUM

1

Cink Cink Cirk je mladý nadějný soubor, který představuje budoucnost nového cirkusu u nás. Jejich představení BUM je rodinným
představením, které si klade mnoho otázek lidské existence. Cirkusáci, židle, kytara, míček, klobouk, ulice, hudebník, dítě, sklenice, paraplíčko, bota... anebo pocházíme všichni z okurek?
Hrají: Zuzka Drábová, Filip Zahradnický, Lukas Bliss, Aleš Hrdlička
a Jáchym Belcher
17.00 / Velký šanc

DECALAGES (CZ_FR): DeFACTOR

6

Česko - francouzský divadelní soubor Décalages založili Seiline
Vallée a Salvi Salvatore v roce 2007. Ve své tvorbě využívají vizuál-

ní jazyk, který je směsicí vzdušné akrobacie, hudby a tance, často
v něm velkou roli hraje i scénografie a činoherectví. DeFACTOR je
sólové představení Salviho Salvatore s prvky hudby, zpěvu, mikromagie, trapnomagie a akrobacie na šálách. Kabaretní atmosféra
a mimořádný herecký výkon pobaví celou rodinu.
18.00 / Žižkovo náměstí

DJUGGLEDY (BERLIN): EL DIABOLO

1

DJuggledy, vlastním jménem Jan Manske, je performer, žonglér
a showman z Berlína, který vystupuje po celé Evropě od roku
2000. Od té doby vytvořil tři různé show. V roce 2005 ale propojil všechny své zkušenosti do jednoho vystoupení s názvem
„El Diabolo“, se kterým navštívil už více jak 20 zemí světa a sklidil
mnoho ocenění na prestižních festivalech. Tento showman slibuje
mimořádnou zábavu, pozitivní energii a vysokou úroveň diabola
v kombinaci se spoustou originálních triků a nápadů.
19.00 / před Střelnicí

KITSCHKONG COMPANY (FR): PERHAPPINESS

21.00 / Žižkovo náměstí

TERNE ČHAVE

1

Terne Čhave představují jednu z nejúspěšnějších a nejstarších
skupin, hrajících romskou hudbu v Česku. Sedm let po Andělem
oceněném albu “More, love!” vydali Terne Čhave letos v dubnu svou čtvrtou desku Bo me som Rom (Protože jsem Rom).
Kapela zde znovu potvrzuje, že od ní můžeme čekat cokoliv, jen
ne romský folklór. Na této desce Bo me som Rom můžete slyšet gypsy punk, funky blues, soul reggae nebo taky klezmer jazz
punk. A výrazná část skladeb silně koketuje s 2Tone ska. Kdo zná
jejich energií nabité koncerty, možná ho už dávno napadlo, že
ska je vlastně pomalejší jamajský čardáš. Když se ale přenesete přes stylové škatulky a zaposloucháte se do silných melodií
těchto skladeb, víte bezpečně, že takhle hrají a zpívají Romové
ve střední Evropě.

5

Francouzská novo-cirkusová umělecká skupina jejíž filosofií tvorby
je šílenství narušující hranice touhy. Touhy po změně uzdravit svět
od nenávisti a ješitnosti. Touhy po laskavosti, sladkosti a změně
k lepšímu nebo uzdravení nemocných. Představení Perhappiness
je duetem ztvárňující touhu po šílenosti.
19.30 / Žižkovo náměstí

V.O.S.A. THEATRE: VYSOKÉ SNĚNÍ

1

Unikátní pouliční představení za doprovodu živé hudby, fantaskních výjevů, dechberoucích samopohybů a zvuků velkoměsta.
Vysoká akrobacie, prvky žonglování, pantomima a vizuální divadlo. V.O.S.A. Theatre vytváří z ulice jedno velké jeviště, spontánně zapojuje nejenom to, co je na zemi, ale i balkony, kandelábry a v neposlední řadě diváky. V.O.S.A. Theatre se již několikrát
představilo před mezinárodním publikem na zahájení akcí celospolečenského významu – např. prezentace českého pavilonu
na EXPO 2010 v čínské Šanghaji, Czech Trade v Londýně a Berlíně, reprezentovalo hlavní město Prahu na výročních oslavách
Saint-Petersburgu nebo vystoupilo na zahájení Mistrovství světa
v ledním hokeji v Košicích 2011.

SOBOTNÍ DÍLNY
14.00–18.00 / Žižkovo náměstí

1

DÍLNA VZDUŠNÉ AKROBACIE s performerkou nového
cirkusu Eliškou Brtnickou

Dílna je určena všem milovníkům výšek. Zkušená lektorka
vás provede základy závěsné akrobacie na šálách od šplhu
až po figury a nevyhnete se ani improvizacím.
13.00–16.00 / Žižkovo náměstí

DÍLNA ŽONGLOVÁNÍ se souborem Levoruce

1

Pro všechny, kteří si rádi hrají a zároveň chtějí získat nové zkušenosti a dovednosti v žonglování s různými předměty. Dílna je
určena pro začátečníky i pokročilé, děti i dospělé.

DÍLNA DIVADELNÍHO LÍČENÍ s make-up artistkou
Smeries

Bělka, pudr a spousta barevných líčidel mají svou specifickou
vůni, která provází celým životem každého komedianta. V této
dílně si budou moci děti i dospělí vyzkoušet, jaké je žít s maskou
na tváři.

13.00-16.00 / Žižkovo náměstí

12.30–17.00 / Žižkovo náměstí a přilehlé ulice

DÍLNA ŽONGLOVÁNÍ se souborem Levoruce

MIME PRAGUE: ANIMÁCI

Pouliční estráda v podání mimů, klaunů, žonglérů a chůdařů.
Postarají se o vás vždy mezi jednotlivými představeními a pobaví
krátkými výstupy nebo improvizacemi.
Hrají: Anna Kukuczková, Kateřina Votočková, Ondřej Holba, Lukáš
Šimon, Jakub Urban a Marek Zelinka
13.00 / Pražská ulice

DIVADLO 100 OPIC:
ZAJÍČEK A VELKÁ MRKVOVÁ ZÁHADA

Tento projekt je realizován za finančního přispění
Jihočeského kraje v rámci Grantového programu
Jihočeského kraje Podpora kultury, 1. výzva pro rok 2015.

NEDĚLNÍ DÍLNY

neděle 9. 8.

2

1

Pro všechny, kteří si rádi hrají a zároveň chtějí získat nové zkušenosti a dovednosti v žonglování s různými předměty. Dílna je
určena pro začátečníky i pokročilé, děti i dospělé.

DÍLNA DIVADELNÍHO LÍČENÍ s make-up artistkou
Smeries

Bělka, pudr a spousta barevných líčidel mají svou specifickou vůni,
která provází celým životem každého komedianta. V této dílně si
budou moci děti i dospělí vyzkoušet, jaké je žít s maskou na tváři.

Zajíček a velká mrkvová záhada. Zajíček Kuliferda pěstuje mrkev.
Věřte, že se na záhoncích dost nadře, ale dělá to rád. Jenomže
jednoho dne se začne mrkev ztrácet. Někdo krade zajíčkovi
papání. A to se nedělá! Avšak to se zloděj přepočítal, protože
zajíček Kuliferda je také velký detektiv.
Hraje: Dominik Tesař
14.00 / zahrada Střelnice

KOUZELNÍK ALEŠ HRDLIČKA: WAA-BA!

Mediální partneři

4

Aleš Hrdlička je mladý umělec - profesionální kouzelník, žonglér a čerstvý Mistr České republiky v moderní magii 2014 a držitel
mnoha dalších mezinárodních ocenění. Představení pro děti
nabízí interaktivní program, ve kterém se děti zapojí do kouzlení.
Během představení jsou děti odměňovány zvířátky z tvarovacích
balónků.
15.00 / Žižkovo náměstí

www.komediantivulicich.cz
www.taborcz.eu
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VANDA HYBNEROVÁ&LUCIA ŠIMÁČKOVÁ: ANGEL-KY

6
7

Dvě nemotorné Angel-ky hlídají nebeskou bránu, ale kdy si mají
hrát? Prostě někdy se holt brána hlídat nemusí a je čas ponořit
se do světa hry a fantazie. Představení je doprovázeno interakcemi
dětí, které si na vlastní kůži zakusí, jaké to je dostat se do nadpozemského světa andělů. Víte jak vypadá andělské hovínko?
Hrají: Vanda Hybnerová a Lucia Kašiarová
16.00 / náměstí Mikuláše z Husi

DIVADLO TOY MACHINE: BARON PRÁŠIL

3

Pouliční loutková podívaná pro děti a jejich rodiče si pohrává
s fantaskním světem Barona Prášila. Potulní loutkáři s loutkou
Barona a otrhaným kufrem, který v sobě ukrývá překvapení, předvádí obecenstvu neuvěřitelné zážitky z Baronových cest. Nezbývá než dodat, že všechno je to pravda, pravda nejpravdivější, nic
jiného než pravda pravdivá. Baron Prášil zažil na svých cestách
desítky, stovky, tisíce, miliony nepředstavitelných příběhů!
Hrají: Tomáš Běhal, Dora Bouzková
17.00 / Pražská ulice

DIVADLO KUFR: JAK ŠLA JŮLIE NA VÝLET

2

Vyprávění klaunky Aduši o tom, co všechno se může stát, když
se slepice Jůlie vydá na výlet do kouzelného lesa. Příběh plný
žonglování, zpívání, kouzel a interakcí s dětmi.
Hraje: Adéla Kratochvílová
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