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Őrült katalán hajszobrász show, a Széchenyi tér felett lebegő légtornászok,
tűzzsonglőrök, a világ különböző pontjairól érkező akrobaták és bohócok szórakoztatják
a Zsolnay Fényfesztivál látogatóit az ingyenes utcai produkciók keretében június 30. és
július 2. között, Pécsett.

      

  

A Voala Station csapata számára a színpad maga az égbolt. A légtornászokból és
zenészekből álló spanyol társulat egy lenyűgöző újcirkuszi előadással érkezik Pécsre, melynek
bemutatásában segítségükre lesz egy 70 tonnás daru is, amellyel a Széchenyi téren 30 méter
magasba emelik a szereplőket.

  

A katalán Sienta la Cabeza társulata egy különc fodrászattal érkezik a fesztiválra, két nem
mindennapi hajszobrász és egy DJ személyében, akiknek a kreativitása nem ismer határokat. A
bátor jelentkezők frizurájából némi hajfesték, hajlakk és hétköznapi eszközök segítségével
meseszerű hajköltemények készülnek, amelyek ráadásul még fénylenek is.

  

A fesztivál vendége lesz a világot bejárt Tűzmadarak zsonglőrcsoport, valamint a Freak
Fusion Cabaret
, akik a múlt századi vándorcirkuszok misztikus világát idézik meg némi sötét humorral és
varieté hangulattal fűszerezve.
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A Baleár-szigetekről érkező Circ Bover társulat előadásában cirkuszi, színházi elemek
keverednek a tánccal, díszletük egyedi módon mindössze bambuszrudakból áll. Vincles című
produkciójukkal érkeznek Pécsre, amely már számos nemzetközi díjat zsebelt be. A jelentős
utcacirkuszi hagyományokkal rendelkező Spanyolországból érkezik az előadásait sok humorral
fűszerező Maintomano társulat és JAM, a bohóc.

  

A Goldie Street Show főszereplője 2004 óta járja Európát utcashow-ival, és szórakoztatja
hatalmas sikerrel a nagyérdeműt. Klasszikus utcashow-jában – amit kolumbiai tűzzel és indiai
szívvel prezentál, és amelynek szerves része a közönség is – a kortárs cirkusz, a stand-up
comedy és az újcirkuszi bohóc karaktere keveredik.

  

A Spirality – twin alike című produkcióban a századközepi vándorcirkuszok hangulata keveredik
egy füstös revü illatával, az egyedi zenei hangzásvilág és az örök érvényű érzelmek mégis mai
ízt adnak ennek a különleges elegynek. Tánc- és mozgásszínházi jelenetek tarkítják a
levegőakrobatika, tárgymanipuláció és zsonglőr technikákat felvonultató újcirkuszi előadást.

  

Végül ha kedvet kaptunk, ki is próbálhatjuk a bámulatos cirkuszi eszközöket és mutatványokat
az Inspirál Zsonglőr és Cirkuszi Játszóházban, amely mindhárom napon vár kicsiket és
nagyokat a Káptalan u. 5. szám alatt.

  

Az utcai produkciókat nemcsak cirkuszi, hanem színházi programok is színesítik. Több előadást
is tart a Kajárpéci Vízirevü, amire a nevetőizmokat érdemes felkészíteni! Árnyszínházi
előadást láthatnak a látogatók A világgá ment ház címmel, míg Az
ördögszántotta hegy
című produkció gólyalábasokkal, óriásbábokkal és vérpezsdítő muzsikával várja az
érdeklődőket. A legkisebbek sem fognak unatkozni, 
Fabók Mancsi Bábszínháza
bemutatja a 
Vitéz László és Vas Juliska
című darabot.

  

Részletek: www.fenyfesztival.hu
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Forrás: ZSÖK
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