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DLACZEGO
CARNAVAL?
Karnawał to okres, kiedy
zwyczajowe prawa codzienności
ulegają zawieszeniu, a cały
społeczny i kulturowy porządek
ulega wywróceniu, czas
karnawału jest synonimem
czasu święta, zniesienia praw,
obowiązków, norm.

CZYM JEST
„NOWY CYRK”?

KIM JEST
SZTUKMISTRZ?
Patronem Carnavalu jest
„Sztukmistrz z Lublina” czyli Jasza
Mazur – bohater literacki słynnej
powieści Singera.

Nowy Cyrk to ruch artystyczny
i społeczny od kilku dziesięcioleci
rozwijający się na całym świecie,
a od kilku lat – również w Polsce.
Istotą Nowego Cyrku jest jego
chęć wyjścia poza zwykłą zabawę,
„sportowe” popisy sprawności
i nadzwyczajnych umiejętności –
w stronę sztuki teatru, która ma
do przekazania poruszające historie
oraz ważne prawdy na temat natury
człowieka.

Carnaval Sztukmistrzów to
święto radości i zabawy. To czas,
kiedy nasza codzienność ulega
Sztukmistrz to artysta ulicy, busker,
oczyszczeniu z troski i smutków.
akrobata, żongler, aktor...
W trakcie Carnavalu gościmy
Żonglowanie oraz inne umiejętności
To człowiek, który z żonglowania,
w Lublinie artystów Nowego
kuglarskie są zazwyczaj uważane jedynie
akrobatyki, klaunady uczynił
Cyrku – buskerów i kuglarzy.
za rodzaj zabawy, rozrywki lub relaksu.
sztukę, osiągając w niej prawdziwe
Ich spektakle i występy są
Jednakże żonglowanie ma wpływ na
mistrzostwo. Sztukmistrz
eksplozją pozytywnych
nasz umysł i ciało zwiększając zdolność
wykorzystuje rekwizyty cyrkowe,
emocji i nieskrępowanej
do koncentracji, wpływa na zwiększenie
zwykłe przedmioty oraz czyste
zabawy, ale również
ilości połączeń nerwowych i współpracę
emocje publiczności, aby przekazać
skłaniają nas do głębszych
półkul mózgowych co potwierdzają badania
jej coś ważnego i wartościowego,
refleksji.
naukowe prowadzone m. in. w Oksfordzie,
wzbudzić głębsze uczucia, a czasami
prezentowane również w Lublinie na
– po prostu ją rozweselić.
międzynarodowej konferencji która odbyła się
Pamiętajmy także, że artyści ulicy
w 2010 roku na KUL-u.
żyją z tego, co im wrzucimy do
„kapelusza”...
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WHY
CARNAVAL?
Carnival is a time when the laws of
everyday life are suspended and
the established sociocultural order
becomes subverted. Carnival is a time
of festivity during which all laws,
norms and duties are abolished.

WHO IS A
"SZTUKMISTRZ"?

WHAT IS
"CONTEMPORARY
CIRCUS"?

Contemporary circus is a social
and artistic movement which
The patron of the Carnaval is
has been developing in the world
Carnaval Sztukmistrzów Festival
"The Magician of Lublin", that is
over the past few decades and
is a time of joy and festivity. It is
Yasha Mazur, the protagonist of the
arrived to Poland only a few years
a time when our everyday reality
famous novel by Isaac B. Singer.
ago. ”Contemporary circus” wants to
becomes purged of all sadness,
go beyond simple play or sports-like
concerns and worries. During
Sztukmistrz (lit. Arts-Master,
display of dexterity and skill and
the Carnaval Lublin welcomes
Tricks Master) is a term used to
move towards the art of the theatre,
artists of the contemporary
describe anyone ranging from
which tells moving stories and conveys
circus such as buskers and
street performer, busker, acrobat,
important truths about the nature of
conjurers. Their spectacles
juggler, actor...
man. Juggling and other circus skills are
and shows bring an explosion
Sztukmistrz is the man who
usually regarded merely as a form of
of positive emotions and
has
made juggling, acrobatics or
amusement, entertainment or relaxation.
shameless fun, but also
clowning into an art by achieving
invite deeper reflection.
However, juggling can influence our
mastery in it. Sztukmistrz makes
mind and body by increasing our ability to
use of circus props, everyday items
concentrate. Research conducted at Oxford,
as well as pure emotions of the
among others, shows that juggling may
audience to convey something
positively influence the development of the
important or valuable, to arouse
number of neuron connections in the brain as
deeper emotions and sometimes
well increase the interconnectedness between
simply to make the audience
the two cerebral hemispheres. Such research
laugh. Let’s not forget that street
findings were also presented in Lublin during an
artists live off what we throw into
international conference hosted at the Catholic
their “hats”....
University of Lublin in 2010.
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Lublin nie bez przyczyny
nosi miano
miasta inspiracji.
Od lat Lublin znany jest z wielu prestiżowych
i ważnych wydarzeń artystycznych, takich jak:
Jarmark Jagielloński, Noc Kultury, Festiwal Teatralny
„Konfrontacje Teatralne”, Międzynarodowe
Spotkania Teatrów Tańca, Wschód Kultury – Inne
Brzmienia Art’n’Music Festival, Festiwal Tradycji
i Awangardy Muzycznej „Kody” czy właśnie Carnaval
Sztukmistrzów – wydarzeń, które wyróżniają to
miejsce w Polsce i na świecie.
To przeszłość historyczna, dziedzictwo kulturowe
i magiczny „klimat” miasta są źródłem inspiracji dla
działań na polu kultury, sztuki i nauki, a lubelskie
środowisko uczyniło go jednym z głównych ośrodków kultury w Polsce.
Miasto zachęca do twórczego eksperymentowania,
jest otwarte na innowacyjność i niekonwencjonalne
formy ekspresji. Lublin to miasto otwarte i inspirujące, w którym sztuka i działania kulturowe pobudzają
wyobraźnię, pozwalając jej wyjść poza przyjęte ramy
i konwencje.
To tutaj rodzą się niecodzienne wizje
i niezwykłe pomysły.
Ty też daj się zainspirować!

It is not without reason
that Lublin has been named
the city of inspiration.
For years Lublin has been known for its many
prestigious and important artistic events such as
the Jagiellonian Fair, Night of Culture, International
Theatre Festival “Konfrontacje Teatralne”,
International Dance Theatres Festival, East of
Culture - Different Sounds Art ’n’ Music Festival,
Kody – Festival of Traditional and Avant-garde
Music or precisely Carnaval Sztukmistrzów Festival
– events that distinguish this place in Poland and
in the world.
Historic events, cultural heritage and magical
atmosphere prevailing in the city provide the source
of inspiration for cultural, artistic and scientific
undertakings, and the local community has made
Lublin one of the most prominent centres of culture
in Poland.
The city welcomes any kind of creative experimenting and it is open to innovation and original forms of
expression. Lublin is an open-minded and inspiring
city, where art and culture stir the imagination,
allowing it to reach beyond established frameworks
and conventions.
It is here that uncommon visions and unique ideas
are born.
Get yourself inspired!
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Carnaval Sztukmistrzów 2016

Carnaval Sztukmistrzów Festival 2016

Carnaval Sztukmistrzów 2016
to owoc pierwszych szeroko
zakrojonych badań
uczestników, widzów
i artystów Carnavalu.

The 2016 Carnaval
Sztukmistrzów Festival
is the result of the
comprehensive survey
involving the participants,
viewers and artists
of the Carnaval.

Wspólnie z Wydziałem Filozofii
i Socjologii Uniwersytetu im. Marii
Curie Skłodowskiej przeprowadziliśmy badanie dot. ocen i preferencji widzów i artystów Carnavalu.

Festiwal odkryje nowe lokalizacje dla działań artystycznych będą to min.: podwórko
przy ul. Olejnej 2, skwer
przy ul. Olejnej 6, Park przy
Centrum Kultury w Lublinie,
Dziedziniec Zamku Lubelskiego,
Plac Rybny, Plac przed Teatrem
im. H. Ch. Andersena, Wirydarz
Klasztoru OO. Dominikanów.

Czas po zmroku wypełnią dwa
spektakle w dwóch nowych
miejscach: EVenti Verticali
ze spektaklem na ścianie kamienicy (Olejna 6) oraz Cyrk bez
PRZEMOCY grupy Klinika
Lalek na Dziedzińcu Zamku
Lubelskiego. Podczas Carnavalu nie
zabraknie również muzyki, w tym
roku w odsłonie stricte ulicznej. Na
Placu po Farze wystąpi absolutnie szalona orkiestra Attentat Fanfare!,
a mistrzostwo w tworzeniu muzyki
na żywo zobaczymy w wykonaniu
Georga Viktora Emmanuela.

W tegorocznym programie polecamy spektakle reprezentujące
Serdecznie dziękuję wszystkim
współczesną klaunadę, która
biorącym udział w wywiadach
językiem współczesnego teatru
i wypełniającym ankiety interpowraca do korzeni kontestując
netowe. Carnaval istnieje dzięki
otaczającą nas rzeczywistość,
Nie zawiedzie również ekipa
Wam i dla Was – uczestników.
w często bolesny sposób,
Cyrku Podwórkowego, który podobPomagacie nam – organizatoukazując absurdy społecznenie jak w ubiegłym roku,od niedzieli porom nawiązać dialog i usprawgo porządku. Będą to m.in.
przedzającej weekend festiwalowy wyruszy
niać tę jedyną w swoim
spektakle grup: La Chouing
na trasę po ośmiu lubelskich dzielnicach.
charakterze imprezę.
czy La Boca Abierta. Spośród
Jak zwykle oczaruje nas też Urban
teatralnych propozycji ulicznych
Analiza zebranego materiału
Highline Festival, który wzbogaci się
zapraszamy na Emiliano
dokonana przez Instytut
o kolejną długą taśmę w spektakularnej lokaSanchez Alessiego, Cie du
Socjologii UMCS pod
lizacji – połączymy wieżę Bramy Krakowskiej
Fil a Retordre oraz Freak
kierownictwem dr Marty
z wieżą lubelskiego Ratusza.
Show. W programie nie zabrakKomorskiej skłoniła
nie również interesujących pokaRafał Sadownik
nas do wprowadzenia
Dyrektor Artystyczny Carnavalu Sztukmistrzów
zów artystów ulicznych, wśród
kilku istotnych zmian
Warsztaty Kultury w Lublinie
których wymienić można choćby
organizacyjnych.
Compagnia Circolabile,
Gomę oraz Luigiego Ciottę.

adjacent to the Centre for
Culture in Lublin, the courtyard
of the Lublin Castle, Rybny
Square, square in front of
the Hans Christian Andersen
Theatre, and the courtyard of
the Dominican Monastery.

in two new places will keep you
entertained: EVenti Verticali
will perform their show on the wall
of a townhouse in 6 Olejna Street
and Klinika Lalek’s Circus
without VIOLENCE (Cyrk bez
przemocy) in the courtyard of the
This year we would like to recLublin Castle. During the Carnaval
ommend performances featuring
I would like to cordially thank all
there will also plenty of music – this
contemporary clowning, which
that have participated in the intertime around we will focus on street
– through the idiom of modern
views and filled in online questionmusic. Attentat Fanfare! – an
theatre – returns to its roots,
naires. The Carnaval exists thanks
absolutely madcap orchestra will
contesting the reality surroundto you and for you – the Festivalperform in Po Farze Square, while
ing us all, frequently in a painful
goers. You are helping us – the
Georg Viktor Emmanuel will dazzle
way, showing us the absurdities
organisers – establish a dialogue
us with his musical craftsmanship and
of social order. These include
and facilitate this one and
live mastery.
performances by such collectives
only event. Together with the
as La Chouing and La Boca
The Backyard Circus troupe will not
Philosophy and Sociology
Abierta. As far as street theatre
disappoint us, either. As last year, so in
Department of Maria Curie
performances are concerned,
2016 they will go on the tour of 8 Lublin
Skłodowska University, we
we would like to invite you
districts, starting in the weekend preceding
conducted research regarding
to the shows of Emiliano
the opening of the Festival.
the appraisal and preferencSanchez Alessi, Cie du Fil a
es of the viewers and the
Retordre as well as to Freak
As ever, we will be under the spe-ll of
artists of the Carnival.
Show. This year’s programme
Urban Highline Festival, which will
features also showcases of street
yet another long line in a new spectacular
The Festival will discover
artists, including Compagnia
location to its already impressive catalogue –
new venues and places to
Circolabile, Goma, and Luigi
this year we will connect the Krakowska Gate
carry out artistic endeavCiotta.
tower with the Lublin Town Hall.
ours in, including among
others the 2 Olejna
Rafał Sadownik
After dark, two shows performed
Street backyard, park
Artistic Director of Carnaval Sztukmistrzów Festival
Workshops of Culture in Lublin
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•• Tickets are available exc
lusively via
Ticketpro – buy them eith
er online
or from retailers.
•• Remember that being
ushered and
taking your seat takes tim
e; in order
to make your waiting tim
e pass more
pleasantly, get to know
people queuing
next to you.
•• Do not be late for the
show.
•• Get to know the show
you’re attending!
Carnaval Sztukmistrzów
Festival offers
a diversity of shows, som
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may be, for instance, uns
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•• React passionately! If
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the performance, show
the artists
your appreciation (shake
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their skills,
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the majority of
the street artists / busker
s what they
collect in their hats constit
utes their
only income).
•• Enjoy the show! Remem
ber, as a viewer,
you are the material and
– sometimes
– the actor of the very sho
w you are
watching. Learn how to
laugh at other
but also at yourself.
•• Follow the instruction
s given by both
the performers and the
technical crew.

General

one can
of people
in a crowd
luables.
–
va
ry
s
a
e’
w
n
e
o
B
”
••
st or “lose
lo
t
ge
eir
ly
easi
ren and th
f your child attention to
o
l
fu
d
in
ay to
•• Be m
but also p
behaviour, ur vicinity.
yo
children in
9

scena / stage

Betticombo „Al Cubo”
Każdy ma swoją wieżę Babel. Dwóch mężczyzn
Everyone has their own Tower of Babel.
i kobieta budują ją przy pomocy plastikowych
Two men and a woman erect the building with
wiaderek i dwóch ukulele. Artyści prześcigaa help of plastic buckets and two ukuleles.
ją się w swoich aspiracjach, stawiają sobie
The artists attempt to excel each other,
najwyższe cele. Budując nieprawdopodobne
aspiring to reach the stars. While building
konstrukcje, tworząc nieprzewidywalne układy,
unlikely constructions, performing incredible
podejmując drobiazgowe, a czasem niepoacrobatic feat and undertaking meticulous and
ważne działania, trio porywa nas w radosną
sometimes silly activities, the trio takes us on
i przyjemną niepewność. Cały ten bałagan
a journey into a happy and nice uncertainty.
zachwyca nieco szaloną wolnością. W przedstaAll this mess delights us with a slightly crazy
wieniu tkwi głęboko zakorzeniona i zaraźliwa
freedom. What is intrinsic to the performance
rozkosz tworzenia i istnienia. Prawdziwa oda
is the deeply rooted and contagious joy of
do radości.
creation and being. A genuine ode to joy.

Open Stage
Z angielskiego Open Stage – przedstawienie, podczas
którego profesjonaliści, półprofesjonaliści i uzdolnieni
amatorzy pokazują krótkie, niepowiązane ze sobą
etiudy (tzw. numery) prezentujące różne dyscypliny
cyrkowe i okołocyrkowe. Doświadczeni artyści festiwalu zaprezentują swoje „rutyny”, a pasjonaci z Polski
opanują scenę w eksplozji talentów i pomysłowości.
Wystąpią między innymi: Goma (klaunada),
Emiliano Alessi (manipulacja), Cotzany&Wendy
(noże i bat), Domi Circo (magia), Lukas Vit (żonglerka
i beatbox), Youri&George (diabolo i muzyka na żywo),
Agata Piesiewicz (hula-hoop), Artur i Masza (duet na
szarfie), 9.81 (żonglerka grupowa), The Silk Sisters
(duet na szarfach).
Open Stage is a show during which professionals and
semi-professionals alike (as well as gifted amateurs)
show short, independent etudes (the so-called
numbers). By doing so they showcase a wide variety
of New Circus (and related) disciplines. Experienced
international festival artists perform their routines,
while aficionados and fans from Poland master the
skill of controlling the stage in a frenzy of talent
and creativity.
Artists include: Goma (clown), Emiliano Alessi
(sleight of hand), Cotzany&Wendy (whip and knives),
Domi Circo (magic), Lukas Vit (juggling and beatbox),
Youri&George (diabolo and live music), Agata Piesiewicz
(hoola-hoop), Artur and Masza (aerial silk duet), 9.81
(collective juggling), The Silk Sisters (aerial silk duet).
PRODUKCJA / PRODUCTION: Carnaval Sztukmistrzów
REŻYSERIA / DIRECTOR: Marta.Ku
PROWADZENIE / HOST: Ey Pacha
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scena / stage

La chouing „H.S.”
Zapominalscy klauni po raz ostatni wychodzą na scenę, ale po co? Aby bawić się! Bawić się w co? Bawić
się dla kogo? W jakim celu? Bez celu, sama obecność
na scenie w zupełności im wystarcza.
Podczas tego ostatniego występu starają się na
zawsze zapamiętać jak smakuje publiczność. Wiedzą,
że w finale oczekuje ich śmierć, więc chcą ją przechytrzyć i skręcić jej kark. W tym celu zaaranżują własną
śmierć – na scenie poleje się „krew”! Finalnie znikną
pod czarnym brezentem – całunem, a może ciepłym
prześcieradłem przypominającym morze, wrak statku lub płaszcz sławnego rycerza....

La Boca Abierta „An Adventure”
Przedstawienie muzyczne stworzone przez artystki
A music show created by a duo of artists –
Anne Kampf i Lior Shoov. Nie wiemy kim są bohaterAnne Kampf and Lior Shoov. We are not aware
ki spektaklu, ani co je łączy. Publiczność jest świadof who the protagonists of the show are or what
kiem opowieści o różnorodnych relacjach międzyunites them. The audience is privy to a story of
ludzkich wyrażonych językiem akrobacji i gimnastyki.
a diverse set of interpersonal relations expressed
Pełen wrażeń spektakl, w którym nigdy nie wiemy,
through the idiom of acrobatics and gymnastics.
jak skończy się kolejny skok. Pokazowi towarzyszy
A show full of emotions, in which we never know
nastrojowa oprawa muzyczna, jest refleksyjny i jedwhere the next jump ends and the new twists begins.
nocześnie pełen energii.
The show is accompanied by a mood-enhancing score,
Spektakl w językach angielskim i francuskim
making it reflective but simultaneously energetic.
Performed in English and French.

Spektakl dla wszystkich, jednak wszyscy z pewnościa będą zaskoczeni tym co zobaczą.
Some forgotten clowns, forgetful clowns, go out on
stage for the last time. But, what for? To play! To
play what? To play for whom? What is the purpose?
There is no purpose but being on stage.
During their final performance they attempt to remember the taste of audience. They are aware that
in the performance’s finale they will be greeted
by death so they attempt to trick it and wring its
neck. For that purpose, the fake their own death –
“blood” will be spilt on stage! Eventually, they will
disappear underneath a sheet of black tarpaulin
– a shrine or perhaps a warm bedsheet resembling
a sea, a shipwreck or a cape of a famous knight.
A show for everybody but everybody will be
surprised by what they see on stage.
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SPEKTAKLE / SHOWS

ulica / street

Martine à la Plage „Ceci n’est pas un Urinoir”
Spektakl site-specific dedykowany jednemu z klimatycznych
podwórek lubelskiego Starego Miasta. Publiczność zostanie zaproszona do „spaceru z przewodnikiem”, podczas którego zobaczy żywe muzeum cyrkowe. Tematem będzie rytuał, traktowany
z dystansem i humorem. Spektakl z udziałem uczestników
warsztatów prowadzonych przez Johana Swartvaghera (żonglera, reżysera, założyciela Stowarzyszenia FAAAC i współzałożyciela Kolektywu Martine à la Plage).
*Spektakl dofinansowany przez Instytut Francuski w Polsce
A site-specific show dedicated to one of the most atmospheric backyards in Lublin’s Old Town. Audience members will be
invited on a guided tour, during which they will visit a living
circus museum. The theme of the show will revolve round the
idea of the ritual, treated with distance and humour. Performed
with the participation of the people enrolled in the workshop
organized by Johan Swartvagher (juggler, director, founder of
FAAAC and co-founder of the Martine à la Plage collective).
*Co-financed by the French Institute in Poland
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„Powrót Sztukmistrza” - Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN”
i Przyjaciele / “Return of the magician”
Po blisko trzytygodniowej wędrówce obejmującej liczne
miasta i miasteczka Lubelszczyzny, uczestnicy festiwalu
„Śladami Singera” – przyjaciele Jaszy Mazura wracają do
Lublina, rodzinnego miasta literackiego Sztukmistrza.
W miejscach opisywanych przez noblistę przypominali
tamten świat i ludzi – bohaterów jego książek. Przywożą
ze sobą walizki pełne wrażeń ze spotkań z mieszkańcami poznanymi podczas warsztatów i artystycznych
prezentacji. Na Rynku Starego Miasta stworzą widowisko
łączące elementy cyrku, muzyki, teatru, pokazu ogniowego. Dla Sztukmistrza i razem z nim.
After a nearly three-week trek
around the many towns and hamlets of
the Lublin region, the participants of the
“In The Footsteps of Singer” festival and
friends of Jasza Mazur return to Lublin, the
literary Magician’s hometown. In the places
described by the Nobel prize-winning writer,
they became reminders of the world and
the people from Singer’s books. They bring
suitcases full of their impressions from the
meetings with the people they interacted
with during workshops and presentations.
In the Market Square of the Old Town, they
will create a show combining elements of
circus, music, theatre, and fire show. For the
Magician, together with the Magician.
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Teatr Klinika Lalek / Cyrk Nadmarionet
„Cyrk bez przemocy” / “Circus without violence”
Artyści Teatru Klinika Lalek w odpowiedzi
In response to recent trends in circus art –
na najnowsze trendy sztuki cyrkowej – cyrk
circus without violence – the artists of Teatr
bez przemocy – prezentują niecodzienną
Klinika Lalek present an extraordinary puppet
formę lalkowego widowiska cyrkowego,
show, which features puppets and “over-pupw którym w rolach zwierząt występują lalki
pets” (life-sized marionettes of animals), and
i „nadmarionety” (marionetki zwierząt
actors playing circus artists.
w ich naturalnych rozmiarach), a w rolach
artystów cyrkowych aktorzy.
The main puppet protagonists are: the
good-looking Giraffe, a singer and dancer in love
Głównymi lalkowymi bohaterami tego wiwith her tamer; the mighty Lion, who roars loudly
dowiska są: przystojna Żyrafa – śpiewaczka
and wants to eat the tamer; and the Elephant,
i tancerka zakochana w treserze, potężny
a trombone virtuoso, who can stand on his trunk
Lew, który głośno ryczy i chce pożreć treand fly.
sera oraz Słoń – wirtuoz gry na trombonie,
który umie stać na trąbie i potrafi latać.
This is one of the first shows of this kind worldwide.
Only here, “over-puppets” animated by actors-pupTo jedna z pierwszych tego typu inicjatyw
peteers will share the stage with circus artists to create
na świecie. Tylko tutaj nadmarionety ania beautiful show – a tribute to theatre, puppetry, and
mowane przez aktorów-lalkarzy wystąpią
circus art. This is a family show which is certain to dena jednej scenie z artystami cyrkowymi,
light children, parents, and grandparents alike.
by stworzyć piękne przedstawienie – hołd
dla sztuki teatralnej, lalkarskiej i cyrkowej.
To widowisko rodzinne, które z pewnością
zachwyci dzieci, rodziców i dziadków.

eVenti Verticali
„Wanted”
Spektakl wertykalny (na ścianie)
z animacją na żywo.
Dwuwymiarowa kreskówka
z bohaterami 3d. Wideografia
inspirowana komiksami i grami
wideo z lat 80-tych przedstawia
bardzo zróżnicowane scenerie
i scenariusze. W serii nonsensownych
i sensacyjnych zwrotów akcji, dwóch
bohaterów miota się między sytuacjami
rodem z historii szpiegowskiej a pojedynkami akrobatycznymi.
Od labiryntów z Pac Man’a i scenerii z Mario Bros po ryzykowną
Mission:Impossible. To show, które zapiera dech w piersiach – pościgi policyjne,
liczne przygody, których happy-end możliwy jest tylko dzięki pomocy publiczności.

WANTED is a virtual
animation… live!
A 2d cartoon with 3d heroes.
The videography, inspired by
comics and videogames of the
80s, portrays different landscapes
and scenarios. In a constant
succession of nonsense and coup
de theatre, the two protagonists
are tossed around between spy-story
scenes and acrobatic combats.
From Pac Man labyrinths and Super Mario
settings to a risky ‘Mission Impossible’,
this is a show to be watched with bated
breath! With the police running after them,
the two heroes go on an adventurous trip
balanced between real world and fantasy.
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Cotzani & Wendy „Peligro en Vivo”

18

Zderzenie dwóch przeciwstawnych osobowości – dużego, niegrzecznego chłopca
i dobrej, naiwnej dziewczynki, to przepis
na pełne emocji i napięcia show. Ona chce
zdobyć go swoim urokiem i poczuciem
humoru – by zwrócić jego uwagę jest w stanie
zrobić wszystko! Jak potoczy się ta historia?
Jaki będzie jej finał? Któż to wie?! Na show
składa się pokaz fantastycznych umiejętności: strzelanie z bata, rzucanie nożami
i sztuczki magiczne.

A clash of two contrasting personalities –
a big naughty boy and a good naive girl – is
a recipe for a show brimming with excitement
and suspense. She wants to seduce him with
her charm and sense of humour – she is capable of anything to attract his attention! How
will the story develop? How will it end? Who
knows? The show includes some impressive
skills: using a whip to cut flowers, knife
throwing, and magic tricks.

Emiliano S. Alessi „Iceberg”
„Góra lodowa to początek nieuniknionego
zderzenia z rzeczywistością”. Na horyzoncie
widać coś, czego tak naprawdę tam nie ma.
Wydaje się, że możemy tego dotknąć, ale nasze ramiona nigdy nie będą na tyle długie by
tego dosięgnąć. To „coś” zawsze nam umyka,
choć tak naprawdę jest ciągle obecne, ukryte
pod powierzchnią wody. Ktoś nawiguje wokół
góry lodowej próbując ją ominąć i uniknąć
nieuniknionego.
Emiliano to artysta eksperymentujący, poszukujący różnych form wyrazu z pogranicza
sztuk cyrkowych, teatru i tańca.

“The iceberg is the beginning of an inevitable
clash with the reality”. We see something
on the horizon which is not actually there.
It seems we can touch it, but our arms will
never be long enough to grasp it. It’s something that has always evaded us, although
it’s always there, hidden beneath the water.
Somebody navigating around the iceberg,
trying to dodge it, avoiding the inevitable.
Emiliano is an experimentator, an artist
looking for diverse forms of expression at the
intersection of circus arts, theatre, and dance.
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Compagnie du fil a RETORDRE „T’emmêle Pas!”
„T’emmêle pas!” to kameralna burleska, gdzie wśród
“T’emmêle pas!” is a small-scale burlesque
kiczowatego, trącącego myszką wystroju, poznajemy
piece, where we meet two protagonists in
dwóch bohaterów. Jak zapomnieć o sobie i nieść poa quaint, tacky set. How do you forget yourmoc, jak współpracować aby wspólnie zrobić to czego
self to help someone else, how to cooperate
nie uda się w pojedynkę? Przedstawienie z morałem,
to do what you can’t do on your own? A show
energią i mnóstwem humoru.
with a message, energy, and lots of humour.

Interactive theatre Moustache
„Postmen”
“Postmen” to interaktywna komedia uliczna
z aktywnym udziałem widzów. Podczas występu
aktorzy angażują publiczność w różne działania.
Widzowie skaczą, tańczą i wykonują inne, często
bardzo śmieszne polecenia. Wąsaci listonosze
stawiają natomiast przenośne urzędy pocztowe
i w zabawny sposób dostarczają publiczności
listy. Aby otrzymać przesyłkę uczestnik spektaklu musi przejść m.in. próbę zręczności. W finale
przedstawienia każdy z widzów może wysłać
prawdziwą pocztówkę swoim przyjaciołom
i krewnym.

“Postmen” is an interactive street comedy with active participation of
audience. During the performance, the actors involve the audience into
different activities. The spectators jump, dance, kiss, and do other funny
things. Moustachioed postmen set up a mobile post office and deliver letters to the audience in a funny way. In order to receive a letter each spectator must pass among others an agility test. In the show’s finale, every
spectator can send a real paper postcard to their friends and relatives.
20
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Co. Circolabile / Andrea Menozzi
„O like…Peanut”
„O like… Peanut”, to przedstawienie
jednego aktora, który zaskakuje prostymi,
a jednocześnie bardzo efektownymi trickami. Żonglerka i subtelny humor budują
ironiczną wizję codzienności i ludzkiej
natury. Podziwiamy odrębny wszechświat
stworzony przy pomocy ciała artysty.

“O like... Peanut” is a one-actor show which
surprises the viewers with simple and
spectacular tricks. Juggling and subte humour
build an ironic vision of the ordinary and of
the human nature. We will be able to admire
a self-contained universe created with the
artist’s body.

Goma „The Atari Show”
Goma to artysta, który posiada niewiarygodny
talent do przemieniania zwykłych, codziennych
sytuacji w nieprawdopodobnie zabawną komedię.
Wykorzystując urządzenie zapętlające dźwięki,
czerpie motywy muzyczne ze znanych filmów
fabularnych i animowanych i wchodzi w interakcję z otaczającym go światem. Budowane przez
lata doświadczeń show dostarcza pierwszorzędnej i prześmiesznej rozrywki. Zobaczymy
wysokiej klasy współczesną żonglerkę, komedię ruchu, w radosnym show tanecznym na
najwyższym poziomie artystycznym.
Goma is an artist with an extraordinary talent for transforming ordinary
situations into incredibly funny comedy.
Using a button loop system to work
with theme tunes from well-known
feature and animated films, he interacts with the world that surrounds
him. Built over years of experience,
his show delivers first-rate entertainment and many laughs. We
will see high-quality contemporary
juggling and physical comedy in an
effervescent dance show at the
highest artistic level.

22
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Luigi Ciotta
„Tutti in Valigia"
Walizki w walizkach, a w środku tych walizek kolejne walizki... Luigi Ciotta przenosi nas w czasie
do lat 30-tych, gdzie towarzyszymy bagażowemu w hotelu pełnym gości i zbyt wielu walizek.
Muzyka wtóruje naszemu zacnemu bohaterowi w jego zmaganiach z wszechogarniającymi
siłami chaosu. Spektakl łączy elementy
teatru, klaunady i sztuk cyrkowych.

Suitcases inside suitcases inside suitcases.
Luigi Ciotta take us back in time to the
1930s, where we accompany a porter in
a hotel brimming with guests and too many
suitcases. Music accompanies the travails
of our protagonist and his attempts to
resist the ubiquitous forces of chaos.
The show combines physical theatre,
clown and circus trickery.

Freak Show
„Speciale-Normale”
„Speciale-Normale” to krótka historia przedmałżeńska Pana Ząbka i jego wybuchowej
partnerki Panny Helleene. Ekstremalne zestawienie charakterów głównych bohaterów
doprowadzi do wielu eksplozji i iście skrajnych
sytuacji. Przekonamy się, że małżeństwo
to nie tylko słodkie uniesienia, ale też ostra
jazda i czarna komedia.

24

“Speciale-Normale” is a short pre-marital history of Pan
Ząbek (Mr Tooth) and his explosive partner Miss Helleene.
The clash of the characters leads to numerous explosions
and truly extreme situations. We will be able to see that
marriage is not just sweet extasy, but also moments of
freewheeling and black comedy.
25
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Ey Pacha!
„Excéntrico musical”
Doskonały i elegancki muzyk zagra koncert,
ale będzie to nie lada zadanie, bo pewne cechy jego osobowości przeszkodzą mu w tym
zadaniu. Spektakl to interdyscyplinarne
varietes w wykonaniu jednego człowieka-orkiestry. Muzyka na żywo, klaunada, beatbox,
teatr kukiełkowy i gra na pile wykonywane
są przez jednego ekscentrycznego artystę.
Treść i typ humoru dopasowują się do kontekstu, a sceny spektaklu zostały skonstruowane tak, by dotrzeć do każdego widza,
bez względu na wiek, język i doświadczenie.

Barada Street
Tyczkowaty „angielski idiota” i siłacz z Kirgistanu tworzą
wspólnie cudowny świat. Piorunująca komedia, pełna
akrobatyki, żywiołowej muzyki i bezczelnej głupoty.
Ten nagradzany międzynarodowy duet zachwyca publiczność i odmienia gwarną ulicę w kameralną scenę.

A gangly “English idiot” and a strongman
from Kyrgyzstan together create a world of
wonder. An explosive comedy, jam-packed
with acrobatics, vivid music, and cheeky
idiocy. This award-winning international duo
have charmed audiences and turned streets
into an intimate stage.

A smart, excellent musician is going to play
a concert, but this will be a tough task,
because some features of his personality will
make it all but impossible for him. This is an
interdisciplinary variety show peformed by
one man, a veritable jack-of-all-trades – an
eccentric character who plays live music,
becomes a clown, does beatbox, is a puppeteer, and plays the saw. The contents
and the type of humour change depending
on the context, and the elements of the
performance are constructed so that they
reach every viewer, no matter what their
age, language, or experience.

26
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Igrachka Plachko
Pokaz uliczny, który składa się
z trzech części: w pierwszej publiczność wprowadzona zostaje w stan
relaksu i zachęcana jest do tego, aby
z ciekawością wkroczyć w świat cyrku.
Nad głowami delikatnie unoszą się
bańki mydlane, podziwiamy piękne figury
akrobatyczne w połączeniu z żonglerką.
Druga część jest interaktywna, z udziałem
ochotników z widowni. W dynamicznej części
trzeciej zobaczymy natomiast jazdę na najbardziej niebezpiecznym monocyklu świata.
A street show comprised of three parts: in
the first one, audience members are induced
to a state of relaxation and are encouraged
to enter the world of new circus with interest.
Soap bubbles are delicately hovering above
their heads are they admire acrobatic figures accompanied by juggling. The second part is of more
interactive nature – there is audience participation.
The most dynamic of them all, the third part features
the most dangerous monocycle ride in the world.

Lulu’s World „Blurb”
Lulu to artystka uliczna, której sztuka wychodzi
poza ramy galerii. Przy pomocy markera i kartek
papieru tworzy niezwykły świat wyobraźni, do którego
zaprasza widzów. W tym świecie wydarzyć może się
wszystko na co pozwoli fantazja. Artystka odziana we
wczorajsze wiadomości (strój z gazet) na oczach publiczności kreśli piórem niezwykłe sceny ożywające podczas
przedstawienia. W tym show słowa nie są potrzebne
– wystarczy marker i przestrzeń którą nim zapełnimy.
Spektakl przeznaczony dla widzów w każdym wieku.
Meet Lulu, a street artist that can't be contained in any gallery.
Enter her crazy world of make-believe, where magic happens right
in front of you thanks to her use of a magic marker and only a few
sheets of paper! Dressed in yesterday's news, this lady will sweep
you off your feet and drag you into her imagination. Who needs words
when you've got a blank canvas, and a marker to fill it. Suitable for
all audiences.

28
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Domi Circo „Zamotaniec” / "In A Twist"
BUSKERZY / BUSKERS

Na początku występu widzowie
mogą odnieść wrażenie, że nieporadny, choć zabawny artysta, nie
będzie w stanie niczym ich zaskoczyć. Po chwili jednak okazuje się on
być świetnym magikiem i wspaniałym żonglerem. W atmosferze ciągłej
zabawy z publicznością powstaje
rozrywkowy i sympatyczny spektakl,
łączący szokujące efekty iluzjonistyczne
z dawką oryginalnej żonglerki.
Przedstawienie wywołuje zachwyt i salwy
śmiechu zarówno u dorosłych, jak i u dzieci czy nastolatków.

Zig Zag Circo
Dwójka żonglerów spóźnia się na
swój występ. W pośpiechu montują
scenografię, zakładają kostiumy,
malują się i usiłują wciągnąć widzów
do aktywnego uczestniczenia
w spektaklu. Ich konflikty, sukcesy
i frustracje ujawniają się podczas
zaskakujących układów żonglerskich,
które rozbawią i zachęcą wszystkich
do zabawy. Diabolo, piłki, maczugi oraz
pochodnie stają się głównymi bohaterami tej wielkiej wspólnej przygody.

30

Two jugglers arrive late for their show. In haste they start to assemble their set design, put on their costumes, paint their faces
and attempt to galvanise the audience into active participation
in the performance. Their conflicts, victories and frustrations
are revealed during surprising juggling choreographies that make
everybody laugh and encourage them to have fun. Diabolos, balls,
clubs, acrylic balls and fire torches become the protagonists of this
great shared adventure.

At the beginning of the show the viewers may
get the impression that the awkward though
funny artist will not be able to surprise them
with anything. But after a while he turns out to
be an excellent magician and a skilled juggler.
Constant play with the audience creates the
background for an entertaining and endearing
show, combining shocking stage magic with
a dose of original jugglery.
The performance delights and amuses adults as
well as children and teenagers.
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Bill Bombadill

Piotr Denisiuk

Bill Bombadil to tajemniczy wędrowiec, którego niezwykłe umiejętności zachwycają publiczność na całym świecie. Jego specjalnością jest
żonglowanie, ale nie stroni też od akrobatycznych popisów, pantomimy
i rozśmieszających gagów. Billa najbardziej uwielbiają dzieci, które są
oczarowane jego wdziękiem, popisami oraz możliwością uczestniczenia w jego występie.

Iluzjonista z Lublina, który nieustająco doskonali swój warsztat szkoląc się
u najlepszych performerów. Jego występy cechuje wysoki poziom energii, wizualne numery i dopracowane szczegóły. Co roku przygotowuje nowe show, aby jeszcze
bardziej zaskakiwać i wprowadzać w zachwyt. Tegoroczny pokaz będzie w klimacie
magii ulicznej, dzięki czemu iluzje będą jeszcze bardziej niesamowite i niemożliwe.

Show bawi, rozśmiesza, ciekawi, wzbudza zachwyt, a czasami
sprawia, że na plecach pojawiają się dreszcze.
*Nagroda Carnavalu Sztukmistrzów w konkursie Etiud
Nowocyrkowych „Cyrkulacje 2016”.
Bill Bombadil is a mysterious nomad whose unique
abilities delight audiences all over the world.
Juggling is his forte but he does not shy away
from acrobatic performances, pantomime and
laughter-inducing gags. Bill is most popular
with children who are transfixed by his charm,
craft and an opportunity to participate in
his show. His performance brings joy and
laughter, provides delight and sometimes
even sends chills down your spine.
* Winner of the Carnaval
Sztukmistrzów Festival Prize –
New Circus Etude Competition
“Cyrkulacje 2016”.
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An illusionist from Lublin, who continues to perfect his workshop, training with the best
performers. His performances are characterised by a high level of energy, visual pieces, and
well-honed details. He prepares a new show every year in order to surprise and enrapture his
audiences even more. This year’s performance has the theme of street magic, making his tricks
even more eerie and impossible.

Michał Rycaj

Current Freestyle Football World Champion
(Liberec 2015) F3 Freestyle Football World
Champion (2013), two-time champion of Poland,
Aktualny Mistrz Świata Freestyle Football
recipient of numerous medals at domestic and
(Liberec 2015) oraz Mistrz Świata Freestyle
Football Światowej Federacji F3 (2013), Dwukrotny international tournaments, semi-finalist of the
8th season of “Poland’s got Talent”.
Mistrz Polski oraz wielokrotny medalista turniejów rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej,
Półfinalista 8. edycji programu „Mam Talent”.
Profesjonalnie zajmujący się pokazami trików
piłkarskich od 2007 roku. Występował między
innymi w Brazylii, Japonii, Malezji, Dubaju, Katarze,
Maroko i RPA.

Active on the professional football trick circuit
since 2007. Performed among others in Brazil,
Japan, Malesia, Dubai, Qatar, and South Africa.

Artistic performances by Michał are particularly unique due to the fact that all the
musical arrangement accompanying his
shows is his own creation. For that reason,
Występy artystyczne Michała są szczególnie wythe quality of his performance is higher
jątkowe z uwagi na fakt, że jest on autorem muzyki
thanks to the immeasurably effective and
przeznaczonej do choreografii. Dzięki temu jakość
strategically planned synchronization of his
występu znacznie wzrasta poprzez efektowną i dokładnie zaplanowaną synchronizację trików z muzyką. tricks with music.
Pokaz umiejętności żonglerskich piłką nożną jest
nawiązaniem Młodzieżowych Mistrzostw Europy U-21,
które odbędą się w Lublinie w 2017 roku. Więcej informacji na www.u21poland.com

The ball juggling showcase is a reference to the UEFA European Under-21
Championship to be held in Lublin in 2017.
For further information, please visit:
33
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Attentat Fanfare!
Dynamiczni i czarujący superbohaterowie
z Attentat Fanfare przybywają na latających
talerzach i przekształcają scenę w ring
do wrestlingu. Przy akompaniamencie
muzyki wywołują salwy śmiechu i wchodzą w interakcję z zachwyconą widownią,
zarówno młodszą jak i starszą. Tradycyjna
muzyka i autorskie kompozycje porywają
do tańca rytmami bałkańskimi, funkiem,
cyrkowym popem, funkowym folkiem, walcem, sambą, muzyką klezmerską i innymi.
Istna muzyczna uczta.

The dynamic and charming super-heroes of
Attentat Fanfare arrive in flying saucers and
transform the stage into a wrestling ring.
Accompanied by music, they cause salvos
of laughter and interact with enraptured
audiences, young and old alike. Traditional
music and original compositions get everyone to dance to Balkan tunes, funk, circus
pop, funky folk, waltz, samba, Klezmer
tunes, and others. A true musical feast.

Georg Viktor Emmanuel
Georg Viktor Emmanuel tworzy muzykę nie z tego świata jedynie
za pomocą swojego głosu, bez instrumentów. Nagrywając
naśladowane za pomocą ust dźwięki bębnów, basów, keyboardu,
trąbki czy gitary, w czasie rzeczywistym, za pomocą loop station
tworzy playbacki na żywo. Na to wszystko nakłada swój pełen
energii i pasji głos, sprawiając, że ludzie na całym świecie tańczą
i świetnie się bawią. Stań się częścią tego szaleństwa!
Georg Viktor Emmanuel creates music not
of this world only with his voice, without
instruments. Recording and looping in real
time the sounds of drums, bass, keyboard,
trumpet, or guitar, made only with his
mouth, he creates live playback. Against
this background, he sings with energy and
passion, making people all over the world
dance and have a great time. Become a part
of this madness!
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CARNAVAL Brass BAND
Carnaval Sztukmistrzów to festiwal wszelkiego rodzaju
sztuki ulicznej, dlatego Warsztaty Kultury przygotowały
w tej edycji niespodziankę związaną z tradycją sztuki na
ulicy. Specjalnie na festiwal powstał zespół o nazwie Carnaval
Brass Band, który podczas tegorocznej edycji festiwalu zagra
swój pierwszy koncert. Carnaval Brass Band to próba redefinicji
klasycznego street brass bandu wywodzącego się ze znanej
nowoorleańskiej tradycji muzykowania na ulicy. Instrumentarium
grupy to bębny, tuba, saksofon barytonowy, puzon, saksofon
tenorowy, trąbka. Ten muzyczny miks bębnów i dęciaków, połączony z performancem ulicznym, zapewni nie tylko energiczną
i zachęcającą do tańca muzykę, ale sprawi też, że festiwalowa
publiczność po raz pierwszy w historii Carnavalu i Lublina będzie
mogła uczestniczyć w prawdziwie ulicznej potańcówie rodem
z Nowego Orleanu. Usłyszymy nie tylko znane przeboje zaaranżowane na taki skład, ale też utwory, które na pierwszy rzut ucha nie
kojarzą się z takim instrumentarium. Po raz pierwszy w Lublinie Nowy
Orlean zawita na Plac po Farze. Tego nie można przegapić.

Zespół „Hańba!”
“Hańba!” Band (“Disgrace!”)
Zbuntowana Orkiestra Podwórkowa. Na ich muzyce
znaczący ślad zostawiły lata spędzone w folkowych, punkowych, metalowych, indie-rockowych, a nawet elektroBackyard Rebel Orchestra. Their music shows
nicznych zespołach. Wspólnie postanowili założyć zespół
the traces of the years they spent in folk, punk,
będący fikcją muzyczną, swoistym wehikułem czasu przemetal, indie-rock, and even electronica acts.
noszącym słuchaczy do międzywojennej Polski. Uzbrojeni
Together, they decided to set up a band which
w instrumentarium kapeli podwórkowej, m.in. banjo,
would be a musical fiction, a time machine of
akordeon, tubę i grzebień, grają energiczny, prosty punk,
sorts, transporting the listeners to the Poland of
inspirowany z jednej strony polskim folklorem, a z drugiej
the 1920s and 1930s. Armed with the instruments
brzmieniami współczesnymi.
of a backyard band, such as a banjo, an accordion,
a tuba, and a comb, they play simple, energetic punk,
W 2015 roku ukazał się debiutancki album Hańby wydany
inspired both by Polish folklore and by contemporary
nakładem wydawnictwa Antena Krzyku.
sounds. Their debut album was released by Antena
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Krzyku in 2015.

Carnaval Sztukmistrzów Festival is a festival of all types of street art
and that’s why this year the Workshops of Culture have prepared a
special surprise inextricably connected with the tradition of art in the
street. Specially for the sake (and time) of the Festival, a band has been
created. Carnaval Brass Band attempts to re-define the notion and practice
of a classic street brass band steeped in the widely known New Orleans
tradition of street jamming. The band features drums, tuba, baritone saxophone, trombone, tenor saxophone and trumpet. In connection with street
performance, this musical mix of drums and the brass section will provide
not only an energetic dose of dance-inducing music but will also transform
Lublin into New Orleans, allowing festival-goers to participate in a truly street
dance straight from the streets of southeastern Louisiana. We will hear not
only evergreens, arranged so as to best showcase the brass band, but also tunes
that – on first hearing – are not associated with the New Orleans style. For the
first time in the history of Lublin New Orleans will make its presence known in Po
Farze Square. You cannot afford to miss it!
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Urban Highline

Urban Highline Festival
jest integralną częścią
Carnavalu Sztukmistrzów.
w tym roku odbędzie się już
8 edycja tej największej tego
typu imprezy na świecie.
Festiwal co roku ściąga do Lublina ponad
300 uczestników z całego świata. Do chwili obecnej
mogliśmy gościć slacklinerów nie tylko z Europy,
ale także z tak dalekich krajów jak Kanada, USA,
Chiny, Australia, Brazylia, Peru, Montenegro,
Izrael, Indie.

Urban Highline Festival
Urban Highline Festival is
an integral element of the
Carnaval Sztukmistrzów
Festival and 2016 sees the
8th iteration of the biggest event of this kind in
the world.
Each year the Festival attracts to Lublin approximately 300 participants from every corner of the
world. So far it has been attended not only by
slackliners from Europe but also from Canada, USA,
China, Australia, Brazil, Peru, Montenegro, Israel
and India.
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Highline w przestrzeni miejskiej jest wielką
atrakcją zarówno dla highlinerów, jak również
dla przechadzającego się po mieście widza.
Sport, który z reguły uprawiany jest wysoko
Highline in the urban space constitutes
w górach, został wprowadzony do przea great attraction both for its practitioners
strzeni miejskiej. Ta widowiskowa dyscyand for viewers walking the streets of Lublin
plina rozgrywająca się na lubelskich ulicach
below. A sport discipline that is in principle
nawiązuje do postaci Jaszy Mazura, głównego
practised high in the mountains has been inbohatera książki Isaaca Bashevisa Singera
troduced into the cityscape. Happening in and
„Sztukmistrz z Lublina”.
above the streets of Lublin, this spectacular
sport refers to the figure of Yasha Mazur, the
W 2016 roku organizatorzy zapewniają aż
protagonist of Isaac Bashevis Singer’s novel
15 taśm. Taśmy zostaną rozlokowane wokół
The Magician of Lublin.
Trybunału Koronnego, pomiędzy wieżą
Trynitarską a Archikatedrą Lubelską, nad ulicą
This year the organisers have provided
Wieniawską, a nawet nad ulicą Królewską 15 slackline tapes. The tapes will be located
pomiędzy Ratuszem a Bramą Krakowską.
around the Crown Tribunal, between the
Trynitarska Tower and the Lublin Cathedral,
Niewątpliwą atrakcją 8 edycji
above Wieniawska Street, and even above
Urban Highline są zawody trickline
Królewska Street – between the Town Hall
nad siatką asekuracyjną.
and Krakowska Gate.
Tym razem zawody odbędą się ponad 10 m
Undoubtedly, the crown attraction
nad ziemią: pomiędzy Trybunałem Koronnym
of
the 8th Urban Highline
a kamienicą Rynek 17. Niczym nie przymoconstitutes the trickline contest
cowani do taśmy zawodnicy wykonywać
będą widowiskowe ewolucje, zaś w przyabove the safety net.
padku nieudanego tricku runda skończy się
This year the championship will take place
upadkiem na siatkę. Do udziału w zawodach
zostali zaproszeni najlepsi tricklinerzy z całego 10 metres above the ground: between
the Crown Tribunal and the townhouse in
świata m.in. Mickey Wilson, Jaan Rose czy
17 Rynek Street. Unsecured by any harness,
Tauri Vahesaar.
the contestants will perform tricks on the
slackline tape and – in case of a failed trick –
they will finish their round by falling onto the
safety net. The best slackliners in the world
have been invited to participate in the competition, including Mickey Wilson, Jaan Rose,
and Tauri Vahesaar.
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Urban Highline

Uczestnicy oraz zaproszeni goście będą jak co
roku odpoczywać w miasteczku namiotowym
rozlokowanym na Błoniach Zamkowych. Przy
miasteczku stanie hala namiotowa, w której
znajdzie się punkt rejestracyjny oraz sklepiki
As every year, participants and invited
sprzedażowe ze sprzętem slackline.
guests will relax in tents located in
Błonia – a green area below the Lublin
Wieczorami w namiocie będzie można obejrzeć prezentacje multimedialne zaproszonych Castle. Next to the Festival tent city,
there will be a tent hall containing a reggości, wśród których znajdą się m.in. rekoristration point as well as shops offering
dziści świata w przejściu najdłuższych taśm
slackline accessories and apparel.
Nathan Paulin czy Spencer Seabrooke.

Urban Highline Festival szczyci
się mianem najbezpieczniejszego
festiwalu tego typu na świecie.

In the evenings, inside the tent hall there
will multimedia presentations delivered
by invited guests, including world record
holders in the longest slackline walk
Nathan Paulin and Spencer Seabrooke.

Dlatego to właśnie tu, w Lublinie, dobrze
jest zacząć swoją przygodę z highliningiem.
Urban Highline Festival boasts
To wydarzenie zarówno dla początkujących
the
title of the safest festival of
highlinerów, jak i tych z dużo większym
this kind in the world.
doświadczeniem, którzy wciąż chcą rozwijać swoje umiejętności. To wydarzenie dla
For that reason, Lublin offers a perfect
turystów, którzy w żadnym innym mieście
start for your highline adventure. This is
nie doświadczą imprezy w tak dużej skali. To
an event both for beginners and for more
wydarzenie dla tych, którzy uwielbiają Lublin
advanced practitioners willing to develop
i jego Carnavalową atmosferę. To wydarzenie
their skills. This is an event that caters
dla wszystkich!
to tourists as well as no other city offers
a highline event of that scale. This is
Do zobaczenia!
also an event for those who love Lublin
and the Carnival atmosphere. This is an
event for all!
See you!
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atrakcje / attractions
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Cyrk Podwórkowy / Backyard Circus
Cyrk Podwórkowy to projekt Carnavalu Sztukmistrzów
A project for the residents of
adresowany do mieszkańców dzielnic Lublina
uptown districts of Lublin. It refers
oddalonych od centrum. Nawiązuje do niewielkich
to small-scale itinerant circus troupes
wędrownych trup cyrkowych podróżujących od miasta
travelling from town to town, from
do miasta, od dzielnicy do dzielnicy i od podwórka
one district to another, from one
do podwórka. Grupy takich cyrkowców-wagabundów
backyard to the next. Collectives of
prezentowały krótkie programy cyrkowe okraszone
such vagabond circus artists presented
muzyką i zaspokajały kulturalne potrzeby mieszkańców
short circus programmes accompanied
kamienic i całych dzielnic.
by music and satisfied the cultural needs
Na programy składały się zazwyczaj elementy akroof the residents of townhouses and
batyki, ekwilibrystyki, pokazu siły, iluzji czy żonglerki.
entire boroughs.
Wsparte często niewybrednym żartem lub piosenką
The
programme usually included elements
skłaniały mieszkańców do jałmużny na rzecz artyof
balancing
acts, acrobatics, show of
stów. Cyrk Podwórkowy Carnavalu Sztukmistrzów to
strength, illusion and juggling. Frequently asciekawy skład artystów z Polski z bogatym ulicznym
sisted with a ribald joke or a song, these perdoświadczeniem, którzy zaprezentują specjalny
formances encouraged the residents to donate
program w ośmiu dzielnicach miasta na kilka dni przed
some money to the troupes. The Festival’s
Carnavalem. Czterech artystów, osiem dzielnic, kilka
own Backyard Circus offers an interesting set of
dziedzin kuglarskich, masa wrażeń i mnóstwo śmiechu.
experienced artistic personalities from all over
Poland that will offer a one-off show in the eight
districts of Lublin during the week preceding the
Carnaval Sztukmistrzów Festival. Four artists,
eight boroughs, a few New Circus specialisations,
a lot of sensations and heaps of laughter!

Warsztaty Sztuk Cyrkowych / New Circus Workshops
W ramach wspierania i rozwijania polskiego środowiska
As part of supporting and developing the
cyrkowego przygotowaliśmy blok warsztatów, w którym
Polish
New Circus scene, we have prepared
udział mogą wziąć zarówno osoby zawodowo zajmujące
a series of workshops both for the beginners
się sztuką cyrkową jak i osoby początkujące, które chcą
and for the more advanced practitioners
rozwijać swoje umiejętności cyrkowe. Warsztaty prowawilling to master their skills. All the workdzone będą przez artystów występujących na Carnavale
shops will be conducted by a selection of
Sztukmistrzów. Wachlarz proponowanych dyscyplin
artists participating in this year’s Festival.
jest bardzo szeroki: od manipulacji monetami, poprzez
A wide range of New Circus disciplines will be
rzucanie nożami i strzelanie z bata, po żonglerkę, akrooffered, ranging from coin manipulation to
batykę na chustach i warsztaty ruchu scenicznego.
knife throwing to juggling.
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Otwarte
Warsztaty Kuglarskie / OPEN JUGGLING WORKSHOPS

Klanzowe Miasteczko
Zabaw Niezwykłych / KLANZA CITY OF UNUSUAL GAMES

Otwarte warsztaty kuglarskie to świetna okazja
Open juggling workshops offer a unique opportuaby poznać tajniki różnych dziedzin kuglarskich.
nity to learn about a variety of New Circus disciPropozycja dla początkujących i pasjonatów.
plines. Available both to beginners and aficionados.
Pod okiem doświadczonych instruktorów poznamy
With the guidance of experts, everyone will be given
zasady sztuki cyrkowej. Każdego dnia dwa inne
a chance to discover the art of the New Circus. Each
rekwizyty: piłeczki, maczugi, obręcze, diabolo,
day will be devoted to two different props: including
flowersticki. Warsztaty są adresowane do dzieci,
balls, hoops, flower sticks and diabolo. The workshops
młodzieży, dorosłych, bardzo poważnych i bardzo
are available to children, teenagers, adults, very serious
dorosłych słowem wszystkich chętnych. Sprzęt
and very much mature individuals; in other words, to all!
do ćwiczeń i pomoc instruktorów dostępna dla
Workshop equipment and expert assistance are provided
wszystkich przez cały dzień pracy Miasteczka.
during the opening times of the City of Unusual Games.
Na warsztaty zapraszamy do strefy
All the workshops will be conducted in the CIRCUS ZONE
CYRKOWO – zlokalizowanej w Miasteczku
(CYRKOWO), located in the City of Unusual Games
Zabaw Niezwykłych Klanzy (Skwer przy
(square near the Centre for Culture in Lublin).
Centrum Kultury w Lublinie).

Doskonale znany wszystkim dzieciom, stały punkt Carnavalu
A permanent fixture on Carnaval Sztukmistrzów
Sztukmistrzów, prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie
Festival programme coordinated by Klanza – the
Pedagogów i Animatorów KLANZA. Mnóstwo atrakcyjnych
Polish Association of Pedagogues and Animators.
edukacyjno-sprawnościowych zabaw dla dzieci w samym
A wide variety of attractive educational games
sercu miasta. W tegorocznym programie animatofor children right in the heart of Lublin. This year
rzy przygotowali dla najmłodszych kilka stref zabaw:
Klanza has prepared a few game zones for chilZAKĄTEK ZMYSŁÓW – pełen nowych odkryć i dodren: CORNER OF SENSES (ZAKĄTEK ZMYSŁÓW)
świadczeń oraz zabaw konstrukcyjnych, STREFA GIER
– full of new discoveries, experiments and
I ZABAW NIEZNANYCH – to gry podwórkowe, ale też
construction games; ZONE OF UNUSUAL GAMES
planszówki i karty. Najbardziej energetyczną i ruchową
(STREFA GIER I ZABAW NIEZNANYCH) – backstrefą jest LATAJĄCA BAWIALNIA, a najbardziej
yard, street games, board games and card games;
spokojną i relaksacyjną – KOCYKOWO, dedykowane
FLYING PLAYROOM (LATAJĄCA BAWIALNIA)
rodzicom małych dzieci, w której wszyscy znajdą
– the most energetic and physical of them, and
odpoczynek w cieniu drzew.
BLANKETVILLE (KOCYKOWO) – the most peaceKlanzowe Miasteczko Zabaw Niezwykłych pojawi
ful and relaxing of all, dedicated to the parents
się w parku obok Centrum Kultury w Lublinie.
of the youngest participants, where everyone will
Do zabawy zapraszamy dzieci w każdym wieku.
find some peace and quiet in the shade provided
by trees.
Klanza City of Unusual Games will materialise in
the park next to the Centre for Culture in Lublin.
Children of all ages are invited to come and play!
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Gra miejska Tajemnice Sztukmistrza
Serdecznie zapraszamy do wzięcia
udziału w grze miejskiej „Tajemnice
Sztukmistrza”, organizowanej
w ramach Carnavalu Sztukmistrzów
w Lublinie w dniach 29—31 lipca 2016 r.
Gra nawiązuje do powieści „Sztukmistrz z Lublina”
noblisty Isaaca Bashevisa Singera oraz organizowanego corocznie Carnavalu Sztukmistrzów.

Indeks na dowolny kierunek w WSPA
z opłaconymi trzema semestrami –
absolwenci i uczniowie szkół średnich.
Studia podyplomowe z 30% zniżką –
absolwenci i studenci szkół wyższych.

II Miejsce

Indeks na dowolny kierunek w WSPA
„Tajemnice Sztukmistrza” to gra dla grup do
z opłaconymi dwoma semestrami – absolwenci
5 osób polegająca na rozszyfrowaniu głównego ha- i uczniowie szkół średnich.
sła na podstawie wskazówek ukrytych w kolejnych Studia podyplomowe z 20% zniżką – absolwenci
punktach rozmieszczonych na terenie miasta.
i studenci szkół wyższych.
Instrukcja i trasa gry znajduje się na mapie „topograficzno – fabularnej”, którą uczestnicy otrzymają
przy rejestracji.
Wygrywa ta grupa, która w jak najkrótszym czasie
pokona trasę i poda prawidłowe hasło.

Rejestracja, Start, Meta i Materiały
w Punkcie Informacyjnym na Placu Łokietka,
w dniach 29—31 lipca 2016 w godzinach pracy Punktu.
Każdego dnia trwania gry, pierwszych 50 uczestników
otrzyma specjalne koszulki.

organizator / organiser:
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Nagrody:

I Miejsce

III Miejsce
Indeks na dowolny kierunek w WSPA z opłaconym
jednym semestrem – absolwenci i uczniowie
szkół średnich.
Studia podyplomowe z 10% zniżką – absolwenci
i studenci szkół wyższych.

Dodatkowo:
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają Voucher
na grę w Archiwum Kryminalnym dla grupy 5-cio osobowej z możliwością wykorzystania do końca roku.

Zwycięzcy zjedzą obiad w Restauracji
TAM GDZIE ZAWSZE, a zdobywcy drugiego i trzeciego
miejsca delektować się będą wspaniałym deserem.

partner:

Urban quest: Secrets of the Magician
Feel invited to take part in
“Secrets of the Magician”, an
urban quest organised as part
of the Carnaval Sztukmistrzów
Festival between 29 and 31
July 2016.
The game alludes to Isaac Bashevis
Singer’s novel “The Magician of
Lublin” and the yearly Carnaval
Sztukmistrzów Festival.

The team which is the quickest
to complete the quest and obtain
the password wins.
Registration, Start, Finish,
and Materials
at the Information Point in Łokietka
Square, between 29 and 31 July during
the opening hours of the Point.
On each day of the game, the first 50
participants will receive customised
T-shirts.

First Prize
A place at any study programme at the College of
Enterprise and Administration in Lublin and tuition
fee waiver for three semesters, for secondary school
leavers and those still at secondary school.
A 30% reduction of the tuition fee for a post-graduate
diploma course, for undergraduate students and
university graduates.

Second Prize

“Secrets of the Magician” is a game for
five persons, which is about decoding
the password based on clues hidden in
different spots in the city.
Instructions and the route of the quest
can be found on the “topographicalfictional” map the participants receive
when they register.

Prizes:

A place at any study programme at the College of
Enterprise and Administration in Lublin and tuition fee
waiver for two semesters, for secondary school leavers
and those still at secondary school.
A 20% reduction of the tuition fee for a post-graduate
diploma course, for undergraduate students and university
graduates.

Third Prize
A place at any study programme at the College of Enterprise
and Administration in Lublin and tuition fee waiver for one
semester, for secondary school leavers and those still at
secondary school.
A 10% reduction of the tuition fee for a post-graduate diploma
course, for undergraduate students and university graduates.

In addition,
the top three teams will obtain vouchers for a game at Archiwum
Kryminalne for a team of five, to be used by the end of the year.
The winners will be treated to dinner at the “Tam Gdzie Zawsze”
Restaurant, while the second and the third team to complete
the quest will be able to enjoy an exquisite dessert.
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Namiot „Chill Out” / Chill-out Tent
Przed spektaklem lub po spektaklu zapraszamy do strefy chilloutu
na Błonia pod Zamkiem. To niezobowiązująca przestrzeń relaksu,
w której będzie można odpocząć z muzyką przy kawie, yerbie lub
piwie. Pożywienie zapewnią wesołe ekipy z food tracków.
Both before and after the show, feel invited to step into the
chill-out zone in Błonia below the Lublin Castle. This is a casual
space of relaxation, in which you will be able to rest enjoying
your favourite coffee, yerba or beer. A selection of food trucks
will provide meals and refreshments.

Organizatorzy
Carnavalu Sztukmistrzów 2016

Warsztaty Kultury w Lublinie

Urząd Miasta Lublin
Kancelaria Prezydenta
Referat ds. marketingu miasta

Wydawca folderu
Opracowanie graficzne
Druk
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