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Mija 10 lat od czasu gdy pierwsze idee dotyczące Carnavalu 
Sztukmistrzów zostały przelane na papier i powoli nabiera-
ły ciała w formularzach wnioskowych.

Przez ten okres Carnaval kształtował się i ewoluował, 
wypełniając cele, które przed nim postawiliśmy. 
Carnaval miał być letnim świętem miasta, imprezą 
dla mieszkańców i turystów, miał nie stawiać barier 
i łączyć w przeżywaniu. Miał być imprezą, z którą 
mieszkańcy chcą się utożsamiać a turyści na nią 
przyjeżdżać do Lublina. Miał generować poczucie 
wspólnoty, wywoływać zachwyt, dreszcz emocji, 
skłaniać do myślenia. Miał być współczesną 
emanacją ducha Karnawału.

Możemy stwierdzić, że udało nam się tę misję 
wypełnić. Świadczy o tym z roku na rok rosną-
ca liczba publiczności, która w ciągu 9 edycji 
sięgnęła miliona osób – rekordowy był rok 
2017 – 200 000 osób. Carnaval rozrasta się 
też pod względem zagarniania przestrzeni 
miejskiej – w 2010 roku artyści występo-
wali w 6 lokalizacjach, głównie w okolicy 
Starego Miasta, obecnie to ponad 12 
lokalizacji – również w Śródmieściu. 
Program festiwalu sukcesywnie rósł 
w siłę – obecna liczba wydarzeń to 150, 
a zaczynaliśmy od 50 podczas pierwszej 

Carnaval Sztukmistrzów was founded 10 years ago. 
It was conceived as a summer celebration of the 
city, a festival for both inhabitants and tourists. It is 
an event without barriers, a shared experience that 
residents want to identify with, and an event 
attracting tourists to Lublin. It was created to gen-
erate a sense of community, bring excitement, and 
encourage thinking, a modern representation of 
the spirit of a carnival. 

We have successfully completed this mission. 
Over 9 years, the festival’s total attendance 
has hit a million visitors, with a record set 
in 2017 at 200,000 attendees. Carnaval has 
also expanded to more locations. In 2010, the 
artists performed in 6 locations, mostly 
in the Old Town. 

Nowadays, there are 12 locations, 
including Śródmieście – the city centre. 
The festival’s programme has also been 
successively growing. The current number 
of events has increased from 50 in the 
first event to 150. The first Carnaval 
had 100 media publications, while 
the last event was covered by local 
and national media, resulting in around 
2500 publications. 

edycji. Na temat pierwszego Carnavalu ukazało 
się 100 publikacji w mediach – ostatni festiwal 

relacjonowały media lokalne i ogólnopolskie – 
w sumie ukazało się około 2500 publikacji.

Carnaval zmienił też rzeczywistość kulturalną 
Polski. 10 lat temu był i do dzisiaj pozostaje jedynym 

oficjalnym festiwalem, którego formuła oparta 
jest o nowy cyrk. Carnaval przyczynił się do wpro-

wadzenia nowego cyrku do sfery kultury w Polsce. 
Zrealizowaliśmy 6 produkcji cyrkowych i wydaliśmy 

pierwszą poważną publikację o cyrku od lat 80.

Siłą Carnavalu są przede wszystkim artyści – od 2010 
roku gościliśmy łącznie ponad 230 grup i artystów 

solistów z ponad 30 krajów świata. Najwięcej na festi-
walu wystąpiło polskich artystów (prawie 100), drugie 

miejsce zajmują Francuzi (30 grup), a podium zamykają 
Włosi i Hiszpanie (po 15 reprezentantów). Gośćmi Carnavalu byli 

też przedstawiciele Japonii, Filipin, Meksyku, czy Australii. 
Artyści cyrkowi to wędrowcy i obywatele świata, a dla wielu 

z nich wizyta w Lublinie była pierwszym spotkaniem z Polską.

Możemy stwierdzić, iż Carnaval w obecnej formule spełnił 
swoje cele. To sygnał, że nadchodzi czas na zmiany. Przed nami 

wyznaczenie nowych celów odpowiadających wyzwaniom, 
które dostrzegamy przed festiwalem i cyrkiem w Polsce. 

Szczegóły wkrótce.

Carnaval has changed Poland’s cultural land-
scape. It has remained the only official 

contemporary circus festival and introduced it 
to Poland’s culture. We have completed 6 circus 

productions and published the first serious 
circus publication since the 1980s. 

Carnaval’s strength are most of all its artists. 
Since 2010, we have welcomed over 230 groups 

and solo artists from over 30 countries around the 
world. The largest groups performing at the festival 

have been Polish artists (over 100),  French performers 
(30 groups) and, in third place, Italians and Spaniards 

(15 representatives each). Carnaval has also had guests 
from Japan, the Philippines, Mexico, and Australia. 

For many of the Circus artists, wanderers and citizens of 
the world, this is their first visit to Poland. 

Carnaval has fulfilled its goals in its current form and will 
continue to evolve to meet any future challenges. More details 

coming soon.

OF CARNAVAL 
SZTUKMISTRZÓW 
IN LUBLIN  YEARSCARNAVALU 

SZTUKMISTRZÓW 
W LUBLINIE LAT
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W 2019 roku przypada 450. rocznica zawarcia Unii 
Lubelskiej. Podkreślając tę ważną rocznicę, rok 

2019 uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 20 lipca 2018 r. został ustanowiony Rokiem 

Unii Lubelskiej. 

To właśnie w Lublinie, już w XVI wieku podkreślano 
wartości i idee, które z czasem posłużyły za funda-

menty Unii Europejskiej. Miasto Lublin za sprawą 
Unii Lubelskiej stało się swoistym źródłem współ-

czesnej Europy, będącej mozaiką wielu narodów 
i kultur. Dzięki wyjątkowym obchodom w 2019 roku, 

Lublin będzie miał okazję przypomnieć o swojej 
istotnej roli w kształtowaniu europejskiej wspól-

noty narodów. 

Rok 2019 to także 15. rocznica wejścia Polski 
do Unii Europejskiej. Pragniemy odwołać się 

do słów św. Jana Pawła II świętując ten rok pod 
hasłem „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej” 

pokazując przy tym, jak z dziedzictwa i doświad-
czeń Unii Lubelskiej czerpać i budować przy-

szłość Unii Europejskiej.

dr Krzysztof Żuk
Prezydent Miasta Lublin

2019 marks the celebration of 
450 years of the Union of Lublin. 

To emphasise the central character 
of this anniversary, the Polish 

parliament resolved that 2019 
would be named the Year of the 

Union of Lublin.

It was in Lublin where as early as 
the 16th century Polish and Lithuanian 

unionists showed their appreciation for 
the values and ideas that would later 

lay the foundations of the European 
Union. Through the Act of the Union of 

Lublin, the city is thought to have become 
a source of what contemporary Europe is: 

a mosaic of many nations and cultures. 
Thanks to our 2019 celebrations, Lublin will 

be afforded the opportunity to remind the 
world of its central role in shaping the European 

commonwealth of nations.

Another extraordinary jubilee this year is the 
15th anniversary of Poland’ s entry to the Euro-

pean Union. Our motto for this exceptional year, 
“From the Union of Lublin to the European 

Union,” comes from Saint Pope John Paul II. 
Guided by these words, we wish to take this oppor-

tunity to demonstrate that the legacy and experience 
of the Union of Lublin can help build the future of 

the European Union.

Dr  Krzysztof Żuk
Mayor of Lublin

450 LAT 
UNII LUBELSKIEJ

450 YEARS 
OF THE UNION OF LUBLIN
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TEATR IRRWISCH w spektaklu 
„Grannies” wcieli się w ekscentryczne 
starsze panie z gracją wyznaczające 

nowe standardy dobrego wychowania 
i bon ton’u. W przedstawieniu „Let it 

Burn” zobaczymy połączenie komedii 
i fire show – to recepta na sukces albo 

chociaż miejsce na kartach historii per-
formansu.

O państwa nastrój, rozrywkę i kondycję 
psychiczną zadbają jak co roku świetni 
buskerzy o zróżnicowanych charakterach 

i umiejętnościach. Duo akrobatyczne ALTA 
GAMA zmierzy się z tematem miłości. 

Spektakle IMRE BERNATHA to wycieczka 
w nieznane, ponieważ w jego żyłach 

zamiast krwi płynie czysta improwizacja. 
ALE RISORIO, LUCA BELEZZE, MONA CIRCO 

czy MARCOS MASETTI przeniosą państwa 
do świata śmiechu, żartu lub nostalgii.

Wśród artystów z Polski zderzymy doświad-
czenie z młodością. PAN ZĄBEK zaprezentuje 
spektakl „Powrót do przeszłości”, KACPER 

WYDMAŃSKI skupi się na balansie a PIOTR 
DENISIUK na znikaniu. Polski blok dopełni PAN 
PEDRRO – dyrektor cyrku z problemami i BUCKET 

GUYS – wirtuozi wiader po farbach.

Nie zabraknie też okazji do tańca. O nastrój zadba-
ją KERMESZ À L’EST którzy udowodnią, że melodie 

wschodnioeuropejskie, punk i metal są dla siebie 
stworzone. ASPHALT THEATER zabierze słuchaczy 

na wycieczkę po deptaku i Starym Mieście, serwując 
muzyczne dania z różnych zakątków świata, okrasza-

jąc je akrobacjami. THE ZAP SHOW to koncert, pokaz 
tańca i marionetek w jednym, a THE BEEZ zaserwuje 

covery a’la Berlin’s cabaret.

Zapraszam
RAFAŁ SADOWNIK

Dyrektor Artystyczny

Tworząc program Carnavalu Sztukmistrzów 
dbamy o to, żeby był on różnorodny i barwny. 

Zaproszeni przez nas artyści zaprezentują peł-
ne emocji, śmiechu i wzruszeń przedstawienia.

Dwie kompanie akrobatów LES LENDEMAINS 
& LES PHILÉBULISTES sprzęgły swoje siły by 
stworzyć przedstawienie “La Tangente du bras 

tendu”. Historia dyktatora piszącego przemó-
wienie z okazji rocznicy dojścia do władzy spla-

ta się z życiorysami aktorów akrobatów, którzy 
nie ustaną w próbach odwrócenia biegu historii. 

Ewolucje na latających trapezach, muzyka na 
żywo i piękna scenografia – to wszystko do 
zobaczenia na Placu Zamkowym.

KOMPANIA BASINGA to nasz hołd złożony 
postaci Sztukmistrza z Lublina z okazji 10 
lecia festiwalu. W 2008 roku podczas pierw-

szego Festiwalu Sztukmistrzów po stalowej 
linie rozpiętej na Placu po Farze przeszedł 

Stanisław Piasecki. Tym razem zaprezentuje 
się Tatiana-Mosio Bongonga. Przedstawienie 
jest nieustannym dialogiem z publicznością, 

której uczestnictwo i zaangażowanie jest klu-
czowe w wyzwaniu, jakim jest przejście po 

stalowej linie.

KOMPANIA BAROLOSOLO zabierze nas w nie-
zwykłą podróż do świata cyrku z czasów dzie-
ciństwa. Artyści zaprezentują zrealizowane 

z rozmachem i zrozumieniem psychiki młodego 
widza zabawne przedstawienia dla całych rodzin.

THE YELLING KITCHEN PRINCE da pokaz 
kuchennej wirtuozerii i udowodni jak wiele 

sztuki jest w potencjalnie prostej czynności 
jaką jest przygotowanie naleśnika.

Carnaval 
Sztukmistrzów 
2019

Be there with us
RAFAŁ SADOWNIK

Artistic director

When we create Carnaval Sztukmistrzów’s programme, we strive 
to make it diverse and colourful. The artists we have invited 
will present shows full of thrills, laughter and emotions.

Two acrobatic companies LES LENDEMAINS & LES 
PHILÉBULISTES have joined forces to create the show 
“La Tangente du bras tendu”.  The story of a dicta-
tor writing a speech on the occasion of his arrival into 
power is intertwined with the lives of actors – acrobats 
who strive to alter the course of history.  Evolutions on 
flying trapezes, live music and beautiful stage setting 
– all this awaits us at Zamkowy Square. 

CIE BASINGA’S act is our tribute to the Magician of 
Lublin on the occasion of the festival’s 10th 
anniversary. In 2008, during the first Sztukmistrze 
Festival, Stanisław Piasecki walked the steel 
line spread above po Farze square. This time, 
we will see Tatiana-Mosio Bongonga. The show 
maintains a constant dialogue with the public, 
whose participation and involvement are vital 
for the challenge presented by walking the 
steel line. 

CIE BAROLOSOLO will take us on a wonderful 
journey to the circus of our childhood days. 
This humorous show for whole families has 
been produced with flair and understanding of 
the mind of young viewers. 

THE YELLING KITCHEN PRINCE will give 
us a show of kitchen mastery and prove 
how much art is hidden in an activity as 
seemingly simple as making a pancake. 

In the show “Grannies”, THEATRE 
IRRWISH play eccentric older ladies who 
present new standards of good education 
and bon ton with much charm. “Let it 
burn” offers a fusion of comedy and fire 
show – it might be a recipe for success 
or at least for a place in the history of 
performance.  

Like every year, a group of fantastic buskers with 
varied personalities and skills will take care of your 
mood, entertainment and mental condition. 

The acrobatic duo ALTA GAMA will grapple with 
the question of love. IMRE BERNATH’S shows are 

journeys to the unknown because it’s not blood 
that runs through his blood – but pure improvi-
sation. ALE RISORIO, LUCA BELEZZE, MONA 

CIRCO or MARCOS MASETTI  will take you to 
a world of laughter, gags or nostalgia. 

 
Among Polish artists, experience will meet 

youth. PAN ZĄBEK will present the show 
“Powrót do przeszłości”, KACPER 

WYDMAŃSKI will focus on balance 
and PIOTR DENISIUK on disappearing. 

The Polish block is complemented by 
PAN PEDRRO – a director of a circus 

ridden with problems and BUCKET 
GUYS – masters of paint buckets. 

There will be plenty of opportunities to dance. 
KERMESZ À L’EST will prove that Eastern 
European melodies, punk and metal 

are a match made in heaven. ASPHALT 
THEATER will take the audience along 
on a tour around the pedestrian zone and 

the Old Town, serving musical dishes from 
various corners of the world and peppering 

them with acrobatics. THE ZAP SHOW 
is a concert, dance and puppet show all in one. 

THE BEEZ will serve covers à la Berlin’s 
cabaret.
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P R Z E S T R Z E N I E  Z E W N Ę T R Z N E

• Usiądź – nie zasłaniaj.

• Przepuszczaj niższych, dzieci, ludzi z trudnościami w porusza-

niu się. Przestrzegaj przestrzeni wyznaczonej przez artystę.

• Reaguj żywo! Jeśli Ci się podobało doceń artystę (uścisk 

dłoni, dobre słowo, pieniądze – dla większości artystów 

ulicznych kapelusz jest jedynym honorarium).

• Baw się dobrze – pamiętaj, że jako widz jesteś materią 

i czasami aktorem przedstawienia. Śmiej się do woli 

z innych, ale naucz się również śmiać z samego siebie.

• Stosuj się do poleceń artysty i osób obsługujących.

O G Ó L N E

• Pilnuj się – w dużym tłumie łatwo się 

zgubić bądź „zgubić” coś cennego.

• Pilnuj swoich dzieci, ale zwracaj  

też uwagę na inne dzieci w pobliżu.

P R Z E S T R Z E N I E  Z A M K N I Ę T E

• Bilety do nabycia w serwisie GOING. 

  oraz w sieci sprzedaży EMPIK 

• Pamiętaj, że usadzanie zajmuje czas, 

aby umilić czas oczekiwania w kolejce 

poznaj osobę obok siebie.

• Nie spóźniaj się na przedstawienie.

• Wiedz na co idziesz! Carnaval 

Sztukmistrzów oferuje różne 

przedstawienia, niektóre mogą 

być nieodpowiednie np. dla 

dzieci. Te zamknięte prezentują 

często nurt nowego cyrku, 

bywają trudne w odbiorze, 

eksperymentalne w formie, 

kontrowersyjne w treści.

• Nie rób zdjęć z lampą 

błyskową, nie nagrywaj, 

nie używaj telefonu 

podczas przedstawień 

zamkniętych.

     CARNAVALOWY 

SAVOIR-VIVRE
PORADNIK WIDZA CARNAVALU

O U T D O O R S : 

• Sit down – don’t block the view.

• Let through children, shorter people as well those  

with mobility difficulties to allow them to sit at the front. 

Respect the space designated by the artist.  

• React passionately! If you’ve enjoyed the performance, 

show the artists your appreciation (shake their hands,  

compliment them on their skills, offer some money –  

for most street artists / buskers their hat is their fee).

• Enjoy the show! Remember that as a viewer you are  

the subject and sometimes the actor of the show  

you’re watching. Laugh at others as much as you  

want but learn to laugh the loudest at yourself. 

• Follow the instructions given by the artists 

  and the on-site staff.

E N C L O S E D  S P A C E 

• Buy tickets exclusively via G O I N G  – either online  

   or from retailers. 

• Remember that ushering takes time. To pass the 

waiting time more pleasantly, get to know the 

people queueing next to you.

• Do not be late for the shows. 

• Make sure that you know what kind of show 

you are attending! Carnaval Sztukmistrzów 

offers a variety of different shows.  

For instance, some of them, may be unsuit-

able for children. Shows in enclosed spaces 

often present new circus  acts and can be 

demanding,  experimental and controversial.

• Flash photography, recording and using 

mobile phones are not allowed during  

performances in enclosed spaces.

G E N E R A L

• Be wary – it is easy to get lost or “lose”  

one’s valuables in a crowd. 

• Keep an eye on your children but also  

pay attention to other children near you. 

 

SAVOIR-VIVRE 

           F
OR CARNAVAL

A GUIDE FOR CARNAVAL’S VISITORS

10 11



“La Tangente du bras tendu” is the story of 
a dictator writing a speech on the occasion of 

the anniversary of his arrival into power. 
In order to draft his text, he calls upon certain 

events that have marked his political career. 
These memories are brought to life by the 

trapeze artists who chronologically recreate 
these diverse scenes leading up to the 

speech. However, this story is also their own 
and they will use this to try and alter the 

course of events. 

A  s p e c t a c u l a r  s h o w  w i t h  b r e a t h t a k i n g 
acrobatics and trapeze evolutions. 

LES LENDEMAINS / LES PHILÉBULISTES 
LA TANGENTE DU BRAS TENDU

„La Tangente du bras tendu” to opowieść  
o dyktatorze, który pisze przemówienie z okazji 

rocznicy dojścia do władzy. Pracując nad pierwszą 
wersją tekstu, przywołuje wydarzenia, które 

wyznaczyły ścieżkę jego kariery politycznej. 
Wspomnienia te ożywają dzięki artystom tra-

pezowym, którzy odtwarzają ich chronologię. 
Ale to także ich opowieść i wykorzystają ten 

fakt, by próbować zmienić przebieg zdarzeń.

Spektakularne widowisko, w którym obserwu-
jemy zapierające dech w piersiach niesamowite 

akrobacje i ewolucje na trapezach.

W I D O W I S K O /  LARGE-SCALE SHOWS

12 13

FRANCJA / FRANCE
widowisko, akrobatyka, latające trapezy / spectacle, acrobatics, flying trapeze

WSTĘP WOLNY / FREE ADMISSION

wiek: bez ograniczeń / age: no limits 50 min / mins



“The Yelling Kitchen Prince” invites viewers to his simmering show consisting of 
cooking, playing the organ and drumming! It’s a piece of cake for this artist who 

presents his skills using a unique kitcheorgandrumset. The show is a display of 
physical skills, spinning frantically between theatre, circus acts and a concert. 

Flying ingredients, pounding music, a razor-sharp kitchen knife are the driving force 
behind the 27 and a half minutes needed for this rock ode to reach its climax – 

making a single pancake. Mess is more!

BRAM GRAAFLAND 
THE YELLING 

KITCHEN PRINCE

„Ognisty książę kuchni” zaprasza 
w i d z ó w  n a  p ra w d z i w i e  g o rą c y 

pokaz.  Jednoczesne gotowanie, 
gra na organach i bębnach to dla niego 

bułka z masłem! Artysta prezentuje 
swoje możliwości przy pomocy jedynej 

w swoim rodzaju przenośnej kuchen-
ko-organo-perkusji. Spektakl to popis 

umiejętności  f izycznych,  w któr ym 
w szaleńczym tempie wirujemy między 

teatrem, pokazem cyrkowym a koncertem. 
Latające składniki, dudniąca muzyka oraz 

ostry jak brzytwa nóż kuchenny dodają 
smaku i napędzają te 27 i pół minuty potrzebne, 

by rockowa oda osiągnęła swój punkt kulmina-
cyjny – usmażenie jednego naleśnika. Wszystko to 

odbywa się w myśl idei – im więcej bałaganu, 
tym lepiej!

1514

S C E N A  P L E N E R O WA O U T D O O R  S TA G E

Childhood revisited. We dive freely and uninhibit-
edly into the depths of imagination, encountering 
many surprises at every corner. This is “Plus Haut”, 

a delightfully amusing circus show in which 
Barolosolo takes the viewers back to the days of 

carefree and happy childhood. This charming, 
magical universe is inspired by the works of 
the artist and sculptor Alexander Calder. 

BAROLOSOLO 
PLUS HAUT

Powrót do dzieciństwa. Swobodnie i bez skrępo-
wania zanurzamy się w odmęty wyobraźni, 
na każdym kroku napotykając niespodzianki. 
To właśnie “Plus Haut”, czyli zachwycający, 
zabawny spektakl cyrkowy, w którym Barolosolo 
wraca z widzami do czasów beztroskiego dzieciń-
stwa. To rozbrajające przedstawienie wprowadza 
nas do magicznego świata inspirowanego pracami 
artysty i rzeźbiarza Alexandra Caldera.

BILETY / TICKETS

FRANCJA / FRANCE
klaunada, chiński maszt, akrobatyka, taniec / clown, chinese pole, acrobatics, dance

wiek: 7+ / age: 7+ 70 min / mins HOLANDIA / THE NETHERLANDS
teatr, cyrk, koncert rockowy / theatre, circus, rock concert

wiek: 5+ / age: 5+ 30 min / mins BILETY / TICKETS



Old ladies are causing riots 
on the streets! The streets are 

in dire need of outrageous old 
ladies. And here they are! They 

sow doubt and cross the borders of 
decency with relish. It is better not 

to mess with them! With typical wit 
and physical skills, Irrwisch shows that 

pensioners could use a riot.

THEATRE IRRWISCH 
GRANNIES

Starsze panie wywołują zamieszki na ulicach! Przestrzeń 
miejska pilnie potrzebuje skandalizujących starszych pań. 
I oto są! Sieją niepewność i z lubością przekraczają granice 
przyzwoitości. Lepiej z nimi nie zadzierać! Z typowym 
dla siebie dowcipem oraz popisem fizycznej sprawności 
Irrwisch pokazuje, że emerytom dobrze zrobiłby bunt.

A comical, heartwarming and 
inspiring fire show. A group of 

tramps bring fire into the dark 
streets of the city. The artists 

look for a human’s inner flame 
that has the power to put things 

into motion. They are fascinated 
with fire, and play with it until 

sparks fly! The show is not just 
a visual performance without 

ideas – it deals with the inner 
spark. The artists sum it all up by 

crying “Let it burn! The world is 
what we make of it!”.

THEATRE IRRWISCH 
LET IT BURN

Zabawny, krzepiący i inspirujący do działania spektakl ognia. 
Grupa włóczęgów wprowadza w ciemne uliczki miasta 

ogień. Artyści szukają w człowieku płomienia, który ma 
moc ożywiania. Fascynują się ogniem i igrają z nim, aż lecą 

iskry! Spektakl nie jest tylko wizualnym show bez idei – tu 
chodzi o iskrę w głębi duszy. Artyści podsumowują wszystko 

wołając „LET IT BURN! Niech płonie! Świat będzie taki, jaki 
chcemy żeby był!”

AUSTRIA / AUSTRIA
cyrk, klaunada, komediowy teatr uliczny / circus, clown

40 min / mins

WSTĘP WOLNY / FREE ADMISSION

wiek: bez ograniczeń / age: no limits AUSTRIA / AUSTRIA
żonglerka ogniem, gra na bębnach, taniec / fire juggling, drumming, dance

50 min / mins

WSTĘP WOLNY / FREE ADMISSION

wiek: bez ograniczeń / age: no limits
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Kompania Basinga koncentruje się w swych pokazach na 
jednej z najstarszych i najbardziej widowiskowych sztuk 
cyrkowych jaką jest funambulizm, czyli chodzenie po 
linie. Czasem w spektaklu chodzi o to, by lina rozpięta 
była bardzo wysoko, czasem o skomplikowane ewolu-
cje wykonywane na wysokości. Tym razem artyści dają 
nie tylko popis sprawności fizycznej i balansu. Basinga 
powierza widzom odciągi lin, po których chodzi 
charyzmatyczna artystka Tatiana-Mosio Bongonga. 
Spektakl oddany poniekąd w ręce asystującej publiki 
zwraca uwagę na rolę współpracy i moc niesienia 
pomocy. Namawiając do współtworzenia spektaklu, 
Basinga wzbudza w świeżo upieczonych asysten-
tach poczucie zaangażowania i podkreśla siłę 
płynącą z podania przyjaznej dłoni. Emocjonujące 
przedstawienie z akompaniamentem muzyki 
granej na żywo.

Cie Basinga’s shows focus on one of the 
oldest and most spectacular circus arts 

which is funambulism or tightrope walk-
ing. Sometimes, the shows require the lines 

to be hung very high, other times they are 
about complex evolutions performed on high. 

This time, the company does not show only 
physical skills or balance. Basinga presents the 

audiences with tensioned ropes on which they 
see the charismatic artist Tatiana-Mosio Bon-

gonga. The show, assisted by the public, draws 
our attention to the role of cooperation and the 

power of helping others. By encouraging to 
co-create the performance, the Basinga raises 

in the newly minted assistants a sense of commit-
ment and highlights the strength that comes from 

giving a helping hand. It’s an exciting performance 
with the accompaniment of live music. 

COMPANY BASINGA 
SOKA TIRA

circus, street theatre, fireshow, dance, singing

POLSKA / GAMBIA / SZWAJCARIA / IZRAEL / UKRAINA / POLAND, THE GAMBIA, SWITZERLAND, 
ISRAEL, UKRAINE       cyrk, teatr uliczny, fireshow, taniec, śpiew / 

wiek: bez ograniczeń / age: no limits
50 min / mins

WSTĘP WOLNY / FREE ADMISSION

FRANCJA / FRANCE
funambulizm/chodzenie po linie, muzyka na żywo /  funambulism / 
tightrope walking, live music WSTĘP WOLNY / FREE ADMISSION

wiek: bez ograniczeń / age: no limits 20 min / mins

OŚRODEK BRAMA GRODZKA 
– TEATR NN I PRZYJACIELE
POWRÓT SZTUKMISTRZA

THE “GRODZKA GATE - NN THEATRE” CENTRE  
AND FRIENDS THE RETURN OF THE MAGICIAN

As a matter of tradition, the 9th Interna-
tional Festival “Following I.B Singer’s Traces” 

ends its journey in Lublin during Carnaval 
Sztukmistrzów. The show is presented in 11 

towns around the Lublin region. It combines ele-
ments of circus, theatre, dance, fireshow, with 

live music, evoking the protagonists of stories 
written by the author of “The Magician of 

Lublin” as well as the inhabitants of the 
pre-war “shtetl”, so characteristic for the 

cultural landscape of the Lublin region. 
As with Singer’s fiction, reality fuses 

with fantasy and nostalgia with 
humour.

Tradycyjnie już Międzynarodowy Festiwal „Śladami 
Singera” kończy swoją podróż w Lublinie podczas 
„Carnavalu Sztukmistrzów”. Prezentowany wcześniej 
w 11 miejscowościach Lubelszczyzny spektakl z ele-
mentami cyrku, teatru, tańca, fireshow, z graną na żywo 
muzyką, przywoła na chwilę bohaterów opowiadań autora 
„Sztukmistrza z Lublina” i mieszkańców przedwojennego 
„sztetl”, tak charakterystycznego dla kulturowego krajobra-
zu regionu lubelskiego. Jak w twórczości Singera rzeczywistość 
miesza się tu z fantazją, a nostalgia z humorem.
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A couple of acrobats grapple with the question 
of love. She enchants us with her voice and 

music. He, her rather useless assistant, keeps 
interrupting her. It’s a perfect clown’s game!  

Two confused idiots keep fighting each other. 
The result is always the same: the audience 

laughs. This show encourages us to love, laugh 
and dream. Relationships and their complica-

tions are treated  with humor and joy.

FRANCJA / HISZPANIA / ARGENTYNA / FRANCE / SPAIN / ARGENTINA
akrobatyka, klaunada, tandem rowerowy  / acrobatics, clown, bicycle duo

WSTĘP WOLNY / FREE ADMISSION

30 min / mins

wiek: bez ograniczeń / age: no limits

CIA.ALTA GAMA 
ADORO

Para akrobatów mierzy się z zagadnieniem 
miłości. Ona oczarowuje głosem i muzyką. 

On, jej raczej bezużyteczny asystent, ciągle 
przeszkadza. Cóż za perfekcyjna klaunada! 

Dwójka zdezorientowanych głupców, którzy 
ciągle się ze sobą kłócą. Efekt jest zawsze ten 

sam: widownia się śmieje. Spektakl zachęca 
do miłości, śmiechu i marzeń, a związki i to-

warzyszące im komplikacje traktowane są tu 
z humorem i radością.

WŁOCHY / ARGENTYNA / ITALY / ARGENTINA
teatr, żonglerka, luźna lina  / theatre, juggling, slackline

WSTĘP WOLNY / FREE ADMISSION

40 min / mins

wiek: bez ograniczeń / age: no limits

MARCOS MASETTI
DARME CUERDA

Ironizujący dżentelmen i zabawny no-
mada zarazem zaprasza nas do świata 

wygłupów oraz przedziwnych emocji. 
Ochotnik z publiczności weźmie 

udział w absurdalnych i jednocześnie 
komicznych akcjach i stanie się głów-

nym bohaterem wybuchowego finału. 
Połączenie humorystycznej, ironicznej 

a czasem prześmiewczej klaunady, 
żonglerki, wirtuozerii oraz balansowa-

nia na linie, czynią z tego spektaklu 
harmonijną mieszankę teatru i cyrku 

ulicznego.

An ironic gentleman who’s also a funny 
nomad  invites us to a world of silly antics 

and strange emotions. A volunteer 
from the audience takes part in the 

absurd yet comic actions and becomes 
the main protagonist of the blazing 

grand finale. The unique combination 
of humorous, sometimes ironic and 

even irreverent clowning, juggling and 
balancing on the tightrope turns this 

show into a harmonious fusion of 
theatre and street circus.

20

B U S K E R Z Y  /  BUSKERS

21



MONA CIRCO 
ON WHEELS

A unicycle and a whip tag along with Mona 
on this journey full of laughter, wonder and 

skill but also clumsiness. Her body language 
says everything, hushing the unconscious 
delusions of the mind. Mona captivates 

viewers with her sense of humour and dex-
terity when she transforms the ideas born 

in our minds into reality.

W podróży pełnej śmiechu i zdumienia, umiejęt-
ności a zarazem pewnej niezdarności, towarzyszą 

Monie monocykl oraz bicz. Mowa jej ciała wy-
raża wszystko i ucisza nieświadome złudzenia 
umysłu. Mona urzeka widzów swoim poczuciem 

humoru i zręcznością gdy przekształca pomysły 
zrodzone w naszych głowach w rzeczywistość. 

WŁOCHY / ARGENTYNA / ITALY / ARGENTINA
klaunada, monocykl, bicz / clown, unicycle, whip

WSTĘP WOLNY / FREE ADMISSION

40 min / mins

wiek: bez ograniczeń / age: no limits

“Melafilo” is a silent show about an eccentric clown who tries to draw our attention 
to all that is invisible to the eye. He lures the viewers into his story and persuades 

them to go through an invisible gate into another world. Like with a touch of a magic 
wand, he conjures items to encourage us to escape from the asphalt jungle and take 

a breather in another, magical dimension. His simplicity awakens sensitivity, arouses 
emotions, brings smiles and joy. The show encourages strengthening interpersonal 

relations. 

LUCA BELLEZZE 
MELAFILO

”Melafilo” to niemy spektakl o eks-
centrycznym klaunie, który próbuje 

zwrócić uwagę na to co niewidoczne. 
Wplątuje publiczność w swoją opo-

wieść i namawia do przejścia przez 
niewidzialną bramę do innego świata. 

Jak zaczarowanym ołówkiem stwa-
rza przedmioty, którymi zaprasza do 

ucieczki z asfaltowej dżungli, aby wziąć 
oddech w innym, magicznym wymiarze. 

Prostotą porusza ludzką wrażliwość wzbu-
dzając emocje, uśmiech i radość. Skłania do 

wzmacniania więzi międzyludzkich.

FRANCJA / WŁOCHY / FRANCE / ITALY
klaunada / clown

WSTĘP WOLNY / FREE ADMISSION

30-50 min / mins
wiek: bez ograniczeń / age: no limits
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ALE RISORIO 
LA KERMESSE

HISZPANIA / WŁOCHY / SPAIN / ITALY
klaunada, komedia / clown, comedy

WSTĘP WOLNY / FREE ADMISSION

45 min / mins
wiek: bez ograniczeń / age: no limits

ErnestoR, miłośnik gier, jarmar-
ków i cza-czy, podróżuje ze swoim 

kolorowym, pełnym niespodzianek 
kramem na kółkach. Koło fortuny 
obraca się i rozpoczyna się gra. 

Na widzów, którzy także staną się 
częścią tego szaleństwa, czekają nie-

możliwe do wykonania zadania. 
To zabawa, w której każdy jest zwy-
cięzcą a wygłupy nie mają granic!

ErnestoR, a fan of games, fairs and cha-cha 
cha music, travels with his surprise-filled 
kermesse trolley. The fortune wheel spins 

and the game begins. Impossible missions 
await the audience who also become part of 

this madness. In this game, everyone’s a winner 
and silliness has no limits!

IMRE BERNATH 
SOCIAL SALTO

Każda sytuacja to nowy początek. Każda interak-
cja stwarza okazję do spontanicznego śmiechu 
i dobrej zabawy. Daj się porwać w wesołą podróż 
okraszoną niesamowitymi wyczynami akroba-
tycznymi! Podczas tej interaktywnej komedii 
publiczność ma nie lada ubaw, gdy przypadkowi 
widzowie nagle stają się bohaterami spekta-
klu. Występ Imrego to doskonała rozrywka dla 
wszystkich, bez względu na wiek czy język.

Every moment is a new beginning. Every in-
teraction creates an opportunity for sponta-
neous laughter and fun. Allow Imre to take 
you on a playful journey full of incredible 
acrobatics! During this interactive comedy, 
viewers roar with laughter when volun-
teers from the audience suddenly become 
the protagonists. Imre’s show is perfect 
for everyone, regardless of age or language.

WĘGRY / HUNGARY
gagi, akrobatyka / visual comedy, acrobatics

20-45 min / mins

WSTĘP WOLNY / FREE ADMISSION

wiek: bez ograniczeń / age: no limits
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PAN PEDRRO WESOŁY CYRK PANA PEDRRO
MR PEDRRO’S CHEERFUL CIRCUS

W cyrku dzieją się rzeczy zaska-
kujące i można przeżyć niespoty-

kane chwile, a wszystko to dzięki 
wspaniałym artystom. Ale co, jeśli 

ich zabraknie i dyrektor będzie mu-
siał radzić sobie sam? Wtedy zrobi się 

niewesoło, zwłaszcza dla dyrektora, 
ale…

Pan Pedrro musi znaleźć pomysł 
na spektakl, który spełni oczekiwania 

publiczności – przecież bilety już sprzedane. 
Będzie dwoił się i troił aby przedstawienie 

było barwne jak zawsze i wywołało uśmiech 
publiczności. Pełna humoru historia, z miejmy 

nadzieję dobrym zakończeniem.

Surprising things happen in the circus 
and you can experience unforgettable 

moments, all thanks to wonderful artists. 
But what if the circus suddenly runs out 

of artists and the director will have to deal 
with things on his own? Then things get bad, 

especially for the director... Pan Pedrro has to 
come up with an idea for a show that  meets 

the expectations of the public; the tickets have 
sold out. He will bend over backwards to make 

the show as colourful as always and make the 
audiences smile. It’s a humorous story, hopefully 

with a good ending.

“Powrót do przeszłości” is a mobile street 
show in a suitcase. Pan Ząbek is a phenomenal 

illusionist who builds his show on interactions 
with the audience.  Even though it is scripted, 

every performance differs as it depends on 
his relationship with the audience. A volun-

teer chosen from the audience attempts to turn 
back time which provokes an astonishing chain 

of events. This family show entertains adults and 
children alike.

PAN ZĄBEK
  POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI

A RETURN TO THE PAST

„Powrót do przeszłości” to mobilny 
spektakl uliczny zamknięty w małej 

walizce. Pan Ząbek jest świetnym 
iluzjonistą, który buduje występ na 

interakcji z publicznością. Mimo scena-
riusza, każde przedstawienie jest inne 

i zależy od relacji nawiązanej z widzami.
Do spektaklu zaproszona jest jedna osoba 

z publiczności, która podczas próby 
cofnięcia czasu powoduje lawinę nastę-

pujących po sobie wydarzeń. Ten familijny 
spektakl rozbawi zarówno dorosłych, 

jak i dzieci.

POLSKA / POLAND
iluzja, komik, show / illusion, comic, show

WSTĘP WOLNY / FREE ADMISSION

40 min / mins wiek: bez ograniczeń / age: no limits
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POLSKA / POLAND
iluzja  / illusion WSTĘP WOLNY / FREE ADMISSION

wiek: bez ograniczeń / age: no limits 30 min / mins

Piotr Denisiuk is an illusionist 
from Lublin, the finalist of the 

10th edition of “Poland’s Got 
Talent”. His performances are 

light and establish a good rapport 
with his audience. His aim is 

to surprise viewers and create 
happy memories. For this year’s 

Carnaval Sztukmistrzów, he has 
prepared a brand new show, full 

of surprises and fresh delights.

PIOTR DENISIUK 

Pochodzący z Lublina iluzjonista to finalista 
X edycji „Mam Talent!”. Jego występy charak-

teryzują się lekkością i dobrym kontaktem 
z publicznością. Piotr zaskakuje widzów, 

z łatwością nawiązuje z nimi relacje i budu-
je miłe wspomnienia. Na Carnaval Sztukmi-

strzów przygotował emanujący świeżością 
i pełen zaskoczeń nowy występ.

KACPER WYDMAŃSKI 
INCREDIBLE EQUILIBRIUM

POLSKA / POLAND
żonglerka, komedia, manipulacja przedmiotami / juggling, comedy, 
object manipulation WSTĘP WOLNY / FREE ADMISSION

35 min / mins wiek: bez ograniczeń / age: no limits

Kacper, balansując pomiędzy technikami znanymi z trady-
cyjnego cyrku, wprowadza do spektaklu komediową nutę. 
Plejada jego tricków opiera się na balansie, a przedmio-
ty, którymi manipuluje są niecodzienne i zaskakujące. 
W powietrzu zobaczymy między innymi kije golfowe, 
czy szklane kieliszki stojące na ostrzu noża trzyma-
nego przez iluzjonistę w zębach! Momentami będzie 
niebezpiecznie, o czym przekonamy się słysząc 
przeszywający powietrze dźwięk bicza! A finał? 
Finał takiego show może być wyłącznie imponujący!

While balancing the techniques known from 
traditional circus, Kacper introduces an ele-
ment of comedy to the show.  His tricks are 
based on balance and the objects he manip-
ulates are unusual and surprising.  Among 
other things, we will see golf clubs up in 
the air or glasses standing on the tip of 
a knife held by the artist in his teeth! 
There will be dangerously thrilling mo-
ments as when the sound of a whip 
pierces through the air.  And the finale? 
Such a show can only have a spec-
tacularly breathtaking end!
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KermesZ à l’Est is a unique brass band that takes 
us to wild Eastern Europe in a repertoire that 

combines Klezmer and Balkan music with ener-
getic rock and punk. This explosive band of eight 
musicians from Wallonia-Brussels invariably turn 

their audience into a boiling cauldron of dancers. 
Whether on the stage or in the streets, KermesZ 

à l’Est offer unique entertainment that goes 
beyond music and will be sure to delight both 

metalheads and enthusiasts of other genres. 

The event is supported by 
Délégation Wallonie-Bruxelles 
in Warsaw.

KERMESZ À L’EST 

KermesZ à l’Est jest unikalną orkiestrą dętą, która zabiera 
nas do dzikiej Europy Wschodniej. Ich repertuar łączy 

w sobie muzykę klezmerską i bałkańską z energicz-
nym rockiem i metalem. Ten wybuchowy belgijski 

zespół pochodzący z Walonii-Brukseli niezmiennie 
rozpala w widowni niepohamowaną chęć do tańca. 

Czy to na scenie, czy na ulicy, KermesZ à l’Est oferuje 
niepowtarzalną rozrywkę wykraczającą poza sferę 

muzyczną i z całą pewnością zachwyci zarówno 
metalowców, jak i miłośników innego typu muzyki.

Wydarzenie odbywa się przy wsparciu 
Przedstawicielstwa Generalnego 
Walonia-Bruksela w Warszawie
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BELGIA / BELGIUM muzyka na żywo / live music
50 minut (pokaz uliczny), 75 minut (klub festiwalowy) / 
50 minutes (street), 75 minutes (festival club)
WSTĘP WOLNY / FREE ADMISSION

wiek: 16+ / age: 16+
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The Berlin-based cabaret band famous for 
eccentric cover versions of popular songs 

now cover their own original material as well. 
Embracing the musical traditions of their 

respective homelands, the four German, 
American and Australian members take on 

styles as diverse as klezmer, punk and bluegrass 
with wit and charm.

THE BEEZ
SCHREIBMASCHINE

Berliński kabaret, znany z eks-
centrycznych coverów popularnych 

utworów, wykonuje także nowe 
aranżacje własnych,  autorskich 

kompozycji. Członkowie zespołu po-
chodzący z Niemiec, USA i Australii 

czerpią z tradycji muzycznych swoich 
krajów. Artyści z dowcipem i urokiem 

sięgają po tak różnorodne gatunki jak 
muzyka klezmerska, punk czy bluegreass.

NIEMCY / USA / AUSTRALIA / GERMANY / USA / AUSTRALIA
WSTĘP WOLNY / FREE ADMISSIONwiek: bez ograniczeń / age: no limits
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ASPHALT THEATER 
THE CHEFS ORCHESTRA

IZRAEL / ISRAEL
muzyka na żywo, akrobatyka, balans, klaunada / music, acrobatics, balance, clown

WSTĘP WOLNY / FREE ADMISSION

50 min / mins wiek: bez ograniczeń / age: no limits

Muzyczna klaunada w wykonaniu 
wszechstronnie utalentowanych 

szefów kuchni, którzy w swoim 
menu oferują muzykę z różnych za-
kątków świata. Artyści są w ciągłym 

ruchu i co chwilę wchodzą w interakcję 
z publicznością, której serwują nieza-

pomniane dźwięki. Szykuje się wyborna 
uczta muzyczna okraszona popisami 
akrobatycznymi.

A musical clowning show performed by 
multi-talented chefs, whose menu con-
sists of music from various corners of the 

world. The artists are constantly moving 
around and keep entering into interactions 

with the audience, serving them unforgetta-
ble sounds. Get ready for a delicious musical 

feast peppered with a display of acrobatics.
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The Zap Show is a sensation from 
the streets of Berlin. The group share 

a love of swing, laughter and the absurd. 
This fusion has resulted in the humorous 

music and theatre show brimming with 
endless thrilling, and unusual surprises. 

Expect tap dancing, confetti, puppets 
and small  rubber animals that make 

a variety of noises. All this is accompa-
nied by Australian swing.

AUSTRALIA / NIEMCY / AUSTRALIA / GERMANY
stepowanie, teatr lalek, komedia / tap dance, puppetry, comedy

20-45 min / mins

WSTĘP WOLNY / FREEwiek: bez ograniczeń / age: no limits

ZAP SHOW  
THE ZAP SHOW
//
The Zap Show to sensacja prosto z berlińskich ulic. 
Połączyło ich zamiłowanie do swingu, śmiechu 
i absurdu. Z tej mieszanki powstał humorystyczny, 
muzyczno-teatralny show, podczas którego grupa 
prezentuje niekończące się zapasy niezwykłych, 
ekscytujących niespodzianek. Spodziewajcie się 
stepowania, konfetti, marionetek oraz małych 
gumowych zwierzątek wydających przeróżne 
odgłosy. A wszystko to przy akompaniamencie 
australijskiego swingu.

Bucket Guys are most of all a bucket playing 
duo. However, Oskar and Alek Podolski also 
compose and produce music, and play a variety 
of other instruments. They have performed in 
many European cities and have taken part 
in an unplugged tour with the Polish band Hey, 
accompanying them on stage at 14 concerts. 
The pair also made quite an entrance in 
an episode of “Poland’s Got Talent” when they 
swapped buckets for the guitar and drums.

BUCKET GUYS 
FEEL THE BEAT

Bucket Guys to przede wszystkim duet grający na wiadrach, 
ale Oskar i Alek Podolscy również komponują, produkują 
i grają na różnych instrumentach. Grając na wiadrach 
występowali w wielu miastach Europy. Współpraco-
wali także z zespołem Hey podczas wspólnej trasy 
koncertowej unplugged i towarzyszyli im na scenie 
w trakcie czternastu koncertów. Duet narobił 
również hałasu otwierając odcinek programu 
Mam Talent, w którym wiadra zamienili na gitarę 
i perkusję.

POLSKA / POLAND
muzyka na żywo, improwizacja, synchronizacja / live music, improvisation, synchronisation

WSTĘP WOLNY / FREE ADMISSION

45 min / mins wiek: bez ograniczeń / age: no limits

3534

M U Z Y K A  /  M U S I C



URBAN HIGHLINE FESTIVAL TO NAJWIĘKSZA TEGO 
TYPU IMPREZA NA ŚWIECIE. FESTIWAL CO ROKU 
ŚCIĄGA DO LUBLINA PONAD 200 UCZESTNIKÓW 
Z CAŁEGO ŚWIATA. 

Highline w przestrzeni miejskiej jest wielką atrakcją 
zarówno dla highlinerów, jak i dla przechadzających 
się po mieście widzów, ponieważ sport ten z regu-
ły uprawiany jest wysoko w górach, a nie w prze-
strzeni zurbanizowanej. Organizatorzy Carnavalu 
postanowili jednak zaryzykować i przenieść tę 
dyscyplinę na lubelskie ulice, by nawiązać do 
postaci Jaszy Mazura, bohatera książki Isaaca 
Bashevisa Singera „Sztukmistrz z Lublina”. 
Urban Highline Festival jest integralną częścią 
Carnavalu i nieustannie zachwyca widzów fe-
stiwalu, którzy podnoszą wzrok ku niebu by 
podziwiać highlinerów przechadzających się 
ponad głowami.

To już jedenasta edycja Urban Highline, 
podczas której pojawi się nowa lokaliza-
cja taśm. Poza Starym Miastem i ulicą 
Lubomelską, premierowo zawisną one 
pomiędzy budynkami Lubelskiego 
Centrum Konferencyjnego oraz Cen-
trum Spotkania Kultur.

URBAN HIGHLINE FESTIVAL IS THE LARGEST 
SUCH EVENT IN THE WORLD. EVERY YEAR, 

THE FESTIVAL ATTRACTS TO LUBLIN OVER 200 
PARTICIPANTS FROM ALL OVER THE WORLD. 

Highline in the city is appealing for both the 
highliners and strollers because this sport is 

usually practised high in the mountains rather 
than in urban areas. However, Carnaval’s 

organisers have taken the risk of transferring this 
discipline to the streets of Lublin in a reference to 

Yasha Mazur, the protagonist of Isaac Singer’s 
book “The Magician of Lublin”. Urban Highline 

Festival is an integral part of Carnaval Sztuk-
mistrzów and continues to delight festival 

attendees who raise their eyes towards the sky 
to watch the highliners walk above their heads.

This is the 11th edition of Urban Highline 
Festival and the lines will be hung in new loca-

tions. Aside from the Old Town and Lubomelska 
street, they will appear between the buildings 

of Lubelskie Centrum Konferencyjne (Lublin 
conference centre) and the Centre for the Meeting 

of Cultures. 

URBAN HIGHLINE FESTIVAL 2019
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Backyard Circus brings in a completely new 
programme every year. The troupe includes both 

famous and well-liked Carnaval artists and new 
faces. This year, the Backyard Circus troupe fea-
tures: Pan Ząbek (clowning, illusionist, showman) 

Mona Circo (clowning, unicycle, whip, hula hoop); 
Bill Bombadill (juggling); Pan Pedrro (juggling, 
clowning) and exuberant musicians forming Bucket 

Guys (buckets). All together, they make up an 
incredible show that delights the residents of 
Lublin and encourages them to experience Carnaval 

Sztukmistrzów. This year, the districts to be visited 
by the Backyard Circus troupe have been selected 
by the residents in a Facebook poll and they are: 

Dziesiąta,  Czuby Południowe, Śródmieście, 
Felin, Sławin, Czechów Północny, Kalinowszczyzna, 
Węglin Południowy.

CYRK PODWÓRKOWY
BACKYARD CIRCUS 

Cyrk Podwórkowy każdego roku przygotowuje dla widzów 
zupełnie nowy program. W składzie zespołu pojawiają 
się zarówno znani i lubiani przez lublinian artyści Carna-
valu Sztukmistrzów, jak i zupełnie nowe twarze. W tym 
roku występują: Pan Ząbek (klaunada, iluzja, showman), 
Mona Circo (klaunada, monocykl, bicz, hula hoop); Bill 
Bombadill (żonglerka); Pan Pedrro (żonglerka, klauna-
da) i żywiołowi muzycy z Bucket Guys (gra na wiadrach). 
Wszyscy razem tworzą niepowtarzalne show, które cieszy 
mieszkańców Lublina i zachęca do uczestnictwa 
w Carnavale Sztukmistrzów. W tym roku dzielnice, 
które znalazły się w programie zostały wytypowane 
przez mieszkańców miasta w głosowaniu interneto-
wym na portalu Facebook i są to: Dziesiąta, Czuby 
Południowe, Śródmieście, Felin, Sławin, Czechów 
Północny, Kalinowszczyzna, Węglin Południowy.

KLANZA’S CAMP OF UNUSUAL GAMES 

FUN FOR THE KIDS
CARNAVAL FOR CHILDREN
CARNAVAL DLA DZIECI

KLANZOWE MIASTECZKO 
ZABAW NIEZWYKŁYCH

FRIKART

Miasteczko stworzone jest tak, by dawać prze-
strzeń dla wyobraźni i możliwości kreatywnych 
dziecka. Gry sprawnościowe i modułowe zabawki 
pobudzają inwencję twórczą i pozwalają dzie-
ciom rozwinąć skrzydła fantazji. Różnorodność 
atrakcji oferowanych przez PSPiA Klanza 
poprzez swój nieszablonowy edukacyjny 
wydźwięk, skierowana jest dla dzieci i całych 
rodzin.

All children know and love this permanent 
feature of Carnaval Sztukmistrzów’s pro-
gramme. It has been created to foster the 
development of children’s imagination 
and creative abilities. Reflex games and 
modular toys stir children’s inventive-
ness and let them spread the wings of 
fantasy. The variety of attractions 
offered by the Polish Association of 
Pedagogues and Animators KLANZA 
will appeal to children and entire 
families thanks to their unconven-
tiuonal educational character.

Coś dla najmłodszych czyli „czujesz FRIK robisz ART!”

FrikArt to fascynująca podróż w świat sztuki cyrkowej. 
Warsztaty żonglerki, gigantyczne bańki mydlane, labi-
rynt animacyjny i gry zręcznościowe. Wszystko to i wiele, 

wiele innych atrakcji znajdziecie w pięknym namiocie 
cyrkowym FrikArtu! Czterech instruktorów przez cały fe-
stiwal poprzez zabawę uczy najmłodszych uczestników 

Carnavalu Sztukmistrzów nowych umiejętności, pomaga 
złapać bakcyla, pokazuje, że akrobacje i cyrkowe triki to 

świetny sposób na spędzenie czasu!

FrikArt  is a fascinating journey into the world of circus art. 
Juggling workshop, huge soap bubbles, a labyrinth, reflex 
games. All this and many more can be found in FrikArt’s 

beautiful circus tent. Throughout the festival, four instruc-
tors will teach the youngest attendees new skills, help them 
catch the bug and show that acrobatics and circus tricks are 

a great way to spend time.
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WYSTAWA POKONKURSOWA 
PLAKATU CYRKOWEGO Z OKAZJI 10-LECIA 
FESTIWALU CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW

POST-CONTEST EXHIBITION OF CIRCUS POSTERS 
CREATED FOR THE 10TH ANNIVERSARY 
OF CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW

Open circus workshops offer a fantastic 
opportunity to learn the secrets of 

a variety of circus arts. They are avail-
able both to beginners and aficionados. 

With the guidance of experienced 
instructors, the participants will have 

a chance to discover the rules 
of several disciplines and a range of 

props – balls, clubs, hoops, pois and 
levisticks. You will also be able to try 

your hand at slacklining. The work-
shops are for children, teenagers, 

adults as well as very serious and very 
mature individuals – in other words, 

for everyone!

OTWARTE WARSZTATY CYRKOWE
OPEN CIRCUS WORKSHOPS

  
Otwarte warsztaty cyrkowe to świetna 

okazja, aby poznać tajniki różnych dzie-
dzin kuglarskich. Propozycja dla początku-

jących i pasjonatów. Pod okiem doświad-
czonych instruktorów poznamy zasady 

kilku sztuk cyrkowych oraz różne rekwizyty 
tj. maczugi, piłeczki, obręcze, poiki i le-

visticki. Można będzie również spróbować 
sił w chodzeniu po taśmie. Warsztaty 

adresowane są do dzieci, młodzieży, do-
rosłych, bardzo poważnych i bardzo doro-

słych – słowem wszystkich chętnych.
  

W 2019 roku przypada jubileusz 10-lecia festiwalu Carnaval 
Sztukmistrzów. Konkurs plastyczny zorganizowany przez 
Warsztaty Kultury, miał na celu wyłonienie projektu 
plakatu, który będzie plastyczną wizytówką imprezy.

W historii Polskiej Szkoły Plakatu plakat cyrkowy zajmuje 
miejsce szczególne. W latach 60. Zjednoczone Przed-
siębiorstwa Rozrywkowe (ZPR) zamawiały u wybitnych 
polskich artystów plakaty o tematyce cyrkowej. Nie były 
one dosłowną ilustracją cyrku, nie reklamowały konkret-
nych przedstawień. Artyści sięgając do metafory i symbolu 
oddawali atmosferę cyrku. Polski plakat cyrkowy 
zaskakiwał feerią barw, bogactwem form i pomysło-
wością rozwiązań, dowodząc kunsztu autorów, wśród 
których znalazła się czołówka polskich plakacistów. 
Na wystawie eksponowanej w siedzibie Warsztatów 
Kultury przy ulicy Grodzkiej 7 można zobaczyć 
najciekawsze prace przesłane na konkurs.

2019 is the 10th anniversary of 
Carnaval Sztukmistrzów. Arts 

contest organised by Workshops 
of Culture in Lublin aimed at 
selecting a poster which would 

become the artistic representa-
tion of the festival. 

In the history of the Polish School 
of Posters, circus posters hold a special 

place. In the 1960s, Zjednoczone 
Przedsiębiorstwa Cyrkowe (ZPR) 

commissioned circus themed posters 
f r o m  a c c l a i m e d  P o l i s h  a r t i s t s . 

They were not literal illustrations 
of the circus, nor did they advertise 

specific shows. The artists reached for 
metaphor and symbol to creatively render 

the atmosphere of the circus. The Polish 
circus posters offered a surprising variety 

of colours, rich forms and creative solutions, 
showing the artistry of creators that 
included leading Polish poster artists. 

The exhibition in Workshops of Culture at 
Grodzka 7 presents the most interesting 

contest submissions. 
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Both before and after the shows, you are 
welcome to step into the chill-out zone 

in Błonia near the Castle. This is a casual 
space of relaxation, where you can rest, 

enjoying your favourite coffee, yerba or 
beer. Food will be provided by cheerful 

teams from colourful food trucks. Some 
of the trucks are completely new, whereas 

others are your favourites from previous 
years! The Festival Club, under the banner 

of “Juggler Bar”- an establishment famous among 
many circus performers, will also offer artistic 

sustenance. If, having partaken of shows present-
ed all over the city, you will still want more circus 

and fun, you will find another helping right here. 
The club focuses on concerts, but expect impromptu 

performances by the festival’s artists as well. Music 
to dance to will be performed live so put on your 

dancing shoes and enjoy the party!

STREFA CHILL-OUT
CHILL-OUT ZONE 

Przed spektaklem lub po spektaklu za-
praszamy do strefy chilloutu na Błonia 

pod Zamkiem. To niezobowiązująca prze-
strzeń relaksu, w której będzie można 

odpocząć z muzyką przy kawie, yerbie lub 
piwie. Pożywienie zapewnią wesołe ekipy 

z food trucków. Niektóre busy to zupełna 
nowość, inne – wasi ulubieńcy z poprzed-

nich lat! Klub festiwalowy pod banderą 
sławnego w świecie cyrkowców baru 

„Żongler”, zaprosi was również na strawę 
artystyczną. Gdy po zaprezentowanych w mie-

ście spektaklach wciąż będzie wam mało cyrku 
i zabawy – tu znajdziecie dokładkę. Program 

artystyczny klubu to głównie koncerty, ale też 
spontaniczne pokazy artystów festiwalu. Zagrają 

zespoły z muzyką do tańca, więc spodziewajcie 
się dobrej imprezy na koniec dnia!

WARSZTATY KULTURY W LUBLINIE
WORKSHOPS OF CULTURE
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