
pátek 4. srpna
18.00–21.00 / Žižkovo náměstí a přilehlé ulice
MIME PRAQUE: ANIMÁCI
Pouliční estráda v podání mimů, klaunů, žonglérů a chůdařů, kte-
ří vás budou provázet celým festivalem. Postarají se o vás vždy 
mezi jednotlivými představeními a pobaví krátkými výstupy nebo 
improvizacemi. 
Hrají: Michaela Hradecká, Anna Kukuczková, Michaela Stará, On-
dřej Holba, Šimon Pliska, Jakub Urban

19.00 / Žižkovo náměstí
MIME PRAQUE: IMELDA
O č em to vlastně  mluví ženy, když hovoř í nohama? Každá hledá tu 
správnou velikost, výšku, barvu, tvar, ale stále to není ono. Každý 
chceme víc př átel, lajků, trič ek, mikin, tašek, bot, protože v kaž-
dém z nás se skrývá jedna malá Imelda.
Imelda byla skutečně existující žena, první dáma na Filipínách
a její sbírka bot dosáhla tří tisíc párů. Tanečnice a mimka Micha-
ela Stará téma hromadění a konzumu zpracovala do představení 
založeném na street dance, pantomimě, živé hudbě a silném vi-
zuálním zážitku.
Námě t a hraje: Michaela Stará, režie: Radim Vizváry, hudba: Petr 
Kolman, Vojtě ch Bor, light – design: Karel Šimek, kostýmy: Si-
mona Drábová, scénografie a rekvizity: Jakub Fistung

19.30 / Žižkovo náměstí
COLLECTIF AND THAN (UK): BAGS OF TRICKS
1 žena, 2 provazy, 3 pytle. „Bags of tricks“ neboli „pytle triků“ je 
show postavená na náhodě a improvizaci. V každém pytli je jedna 
malá ingredience, která pomáhá vytvořit nevšední představení. 
Akrobatka, její publikum a náhoda spolu vytvoří nečekanou podí-
vanou ve vzduchu, a kdo ví – třeba ještě výš.
Koncept a hraje: Lucie N‘Duhirahe

20.00 / Žižkovo náměstí
CIRKUS TETY: HRDINKY
Rozhlédli jste se někdy na ulici a zkusili si představit za každým 
člověkem jeho příběh? Všichni jsme hrdiny, všichni máme své 
dobrodružství, všichni ukrýváme tajemství… A Hrdinky jedno veli-
ké, do kterého vás nechají nahlédnout… Pomocí neobvyklé formy 
visuté akrobacie společně s prvky fyzického divadla a pantomimy. 
Inspirováno komiksovými hrdiny všedního dne.
Hrají: Katka Klusáková a Pavla Rožníčková, režie a dramaturgie: 
Radim Vizváry, akrobatická supervize: Stéphanie N´Duhirahe, 
hudba: Matěj Kroupa, light design: Karel Šimek, kostýmy: Petra 
Vlachynská

21.00 / Žižkovo náměstí
NEOZBILJNI PESIMISTI (RS): KONCERT
Srbská kapela utvořená v roce 2001 kolem basisty Igora Olujiče 
zpívala nejprve texty o nepříznivé životní situaci, ale hráli k tomu 
rytmickou a veselou hudbu. Repertoár se časem upravil a z původ-
ních textů zůstal název, který v českém překladu zní „lehkovážní 
pesimisti“, což ale ve skutečnosti znamená optimisti. Po návalu 
množství zahraniční hudby do Srbska se členové kapely rozhod-
li sledovat styl, který nazvali anti global etno punk. Jejich hudba
je každopádně optimistická, jak to jen jde – je živelná a balkánská.

sobota 5. srpna
10.00–11.00 a 12.30–20.00 / Žižkovo náměstí a přilehlé ulice
MIME PRAQUE: ANIMÁCI
Pouliční estráda v podání mimů, klaunů, žonglérů a chůdařů, kteří 
vás budou provázet celým festival. Postarají se o vás vždy mezi 
jednotlivými představeními a pobaví krátkými výstupy nebo im-
provizacemi. 
Hrají: Michaela Hradecká, Anna Kukuczková, Michaela Stará, On-
dřej Holba, Šimon Pliska, Jakub Urban

13.00 / zahrada Střelnice
CIPKIN SIMCHA: KLAUNÉRIE
Obyčejný den, v obyčejném bytě, s obyčejným člověkem. Anebo?
Klaunérie pro malé i velké diváky, s řadou překvapení, čekaných
i nečekaných blbin. Cipkin Simcha přijede prostě jako klaun a ne-
opomene žádnou tradiční klaunskou patálii.
Autor a hraje: Cipkin Simcha

14.00 / Pražská ulice
DIVADLO U STARÉ HEREČKY: TYGR BÁBOVEK
Pohádka pro malé a nejmenší vypráví příběh, jak jeden bojácný 
tygřík přijde o pruhy. Neví, co s tím a láme si hlavu, kde najít od-
vahu, aby dostal svoje tygří pruhy zpět. Jak to s ním nakonec 
dopadne a jak ty svoje pruhy zase získá? Přijďte se podívat!
Hraje: Jarmila Vlčková / Jana Vyšohlídová, koncept: Marta Ljub-
ková, režie: Michaela Homolová, hudba: Petr Vyšohlíd, scéna
a loutky: Barbora Jakůbková

15.00 / Žižkovo náměstí
CIE PIEDS PERCHÉS (CH_CZ): VEJCE VEJCI
Experiment mezi plastem a lany, mezi hmotností a lehkosti, mezi 
tím, jak dva lidé mohou být stejní a přitom současně tolik odliš-
ní. Dvě dívky vám tato témata představí v praxi, se vzdušnou leh-
kostí i se zamyšlením.
Koncept: Cie des Pieds Perchés, hrají: Morgane Widmer, Stépha-
nie N‘Duhirahe

16.00 / Tržní náměstí
CINK CINK CIRK: DUKTO
Dukto znamená v esperantu potrubí. V novém pouličním představení 
je dukto zároveň potrubím i propojením. Skrze hlavní materiál, kte-
rým jsou průhledné zahradní hadice, dávají artisté vzniknout novým 
spojením fyzického i metafyzického, konkrétního i abstraktního.
Dukto v sobě snoubí žonglování, novou magii, street dance nebo 
ojedinělou techniku hair hanging (vis za vlasy). Vše za doprovodu 
autorské živé hudby a mladického náhledu „Cinkáčů“.
Koncept a choreografie: Aleš Hrdlička, Zuzana Drábová, Lukas 
Bliss, Filip Zahradnický a Jáchym Belcher, hudba: Jáchym Belcher

17.00 / Velký šanc
tYhle: LEGORYTMUS
Představení inspirované sportem, olympiádou a spartakiádou 
ukazuje podivnou partu sportovců, která se strašně moc snaží 
dosáhnout svých sportovních cílů nečekanými způsoby. Autoři se 
absurdně a vesele osvobozují od přísnosti a dodržování jakého-
koli řádu a přibližují se k pohybu bez cíle a pravidel.
Režie: Marie Gourdain, hrají: Florent Golfier, Lukáš Karásek, Soňa 
Ferienčiková, Štěpána Mancová a Martin Talaga

18.00 / Žižkovo náměstí
HOMBRES: UHNI, HRAJU!
Dva komparsisté si hodlají aplikovat dávku průměrně placené pra-
covní rutiny, když jim nějak ujede ruka. Vztahy, blázniviny, absurd-
no. Slovy autorů: Rusalka není dnes večer bledá ale zelená a křoví 
si brousí zuby na hlavní role. Jedno oko nezůstane v důlku.
Tvůrčí tým: Hombres, Čáma, Jakub Folvarčný, Jéňa Jarošek, 
Dan Kubík

19.00 / Žižkovo náměstí
BRATŘI V TRICKU: BĚŽKAŘSKÁ ODYSSEA
Výlet je závodem, jehož hlavní cena je zážitek. V tomto ohledu 
jsou tito muži nejlepšími závodníky z nejlepších – skuteční šampi-
óni. Dokonce větší, než si sami myslí. Dva běžkaři ztraceni v mapě 
i v ročním období, bok po boku, avšak v jedné stopě podstupují 
běžkařskou odyseu – bludnou pouť s nejasným koncem i průbě-
hem! Hole vzhůru, vosk na knír, čaj na kuráž a krok sun krok!
Doménou Bratří v tricku je sebeironie, žonglování, předmětová 
manipulace a laskavý humor. Diváci budou psychicky i fyzicky 
vtaženi do děje ať se děje co se děje. Žádná stopa? Nevadí, tohle 
představení není žádná klasika!
Koncept a hrají: Vašek Jelínek a Adam Jarchovský

20.00 / Žižkovo náměstí
KROKA LIVE BAND: KONCERT
Mladé hudební uskupení kolem kapelníka, klávesisty a zpěváka 
Milana Kroky hraje jak romskou lidovou hudbu, tak současnou
a moderní s živelným temperamentem a procítěním.
Kapelník Milan Kroka je dnes jedním z nejzajímavějších rom-
ských muzikantů. Spolupracoval s kapelami Ida Kellarová
a Romano Rat, Věra Bílá a Kale, Ben Christovao, Mezcla Orques-
ta, Kmeťoband a mnoha dalšími. Kroka Live Band založil v r. 2012 
a nyní přijíždí do Tábora na Komedianty v ulicích!
Lead vocal, klávesy: Milan Kroka, kytara: David Grundza, Zde-
něk Kurej, bicí: Milan Kurej, perkuse: Roman Kryštof, trumpeta: 
Miroslav Hloucal, saxofon: Matouš Kobylka, trombon: Jan Jiru-
cha

21.30 / Žižkovo náměstí
WOW TIME
„Dám ti bezstarostný život, pocit jistoty a bezpečí. Co chci
na oplátku? Maličkost. Trochu tvé svobody.“
Tanečně akrobatická groteska plná ohňových a pyrotechnických 
efektů. Sarkastická alegorie možné blízké budoucnosti. Rostou-
cí kontrolní systém slibuje větší bezpečí. V rukách lidstva se ale 
stává časovanou bombou, jejíž spouštěčem je úplně náhodný
a nečekaný návštěvník. Wow time je jedinečný projekt, který kom-
binuje pohybové divadlo a nový cirkus s efekty moderní show.
Režie: Irina Andreeva, specialní efekty: Petr Burian, kostýmy: 
Anna Forstová, hrají: Matěj Kohout, Michaela Hradecká, Irina 
Andreeva, Michael Bartizal, Dan Fajmon, Jana Paňková, Tomáš 
Horáček, Viktor Artner
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neděle 6. srpna
12.30 / Žižkovo náměstí a přilehlé ulice
MIME PRAQUE: ANIMÁCI
Pouliční estráda v podání mimů, klaunů, žonglérů a chůdařů, 
kteří vás budou provázet celým festival. Postarají se o vás vždy 
mezi jednotlivými představeními a pobaví krátkými výstupy nebo 
improvizacemi. 
Hrají: Michaela Hradecká, Anna Kukuczková, Michaela Stará, 
Ondřej Holba, Šimon Pliska, Jakub Urban

13.00 / náměstí Mikuláše z Husi
DIVADLO CONTINUO: MURGILA A ZORILA
Troje ústa, šestery oči, třicet prstů a jeden plnovous vám budou vyprá-
vět příběh, kde láska a nenávist ruku v ruce putují vesnicemi i dalekou 
pustinou. Společně s loutkami budeme vyprávět o laskavosti, štěstí
a síle vůle, které v jednom království chudým ani bohatým nedají spát. 
Pojďte a poslouchejte, země se probouzí a pohádka začíná.
Představení je doprovázeno na hudební nástroje, inspirované 
nástroji rumunských lidových muzikantů, ale hlavně kouzelným
a fantastickým světem rumunských pohádkových bytostí a hrdinů.
Režie: Kateřina Šobáňová, supervize: Pavel Štourač, loutky
a kostýmy: Helena Štouračová, Sara Bocchini, scénografie: Hele-
na Štouračová, Martin Janda, Pavel Štourač, hudba: Samuel Mc-
Gehee, Elia Moretti, light-design: Jan Hugo Hejzlar, hrají: Kateřina 
Šobáňová, Martin Janda, Samuel McGehee/Elia Moretti

14.00 / zahrada Střelnice
DIVADLO BUŘT: ŠPLOUCH!
Divadlo Buřt uvádí pohádkovou eskapádii Šplouch!!!
Dva obchodní cestující procestovali se svým zbožím celý svět
a přivážejí Vám příběhy a pohádky ze všech jeho nádherných kou-
tů. Klaunské výstupy s loutkami, kufry a harampádím všeho druhu – 
přistupte blíže a nechte se unášet naším divadelním šploucháním!
Koncept a hrají: Radek Daniel Pokorný, Michaela Hradecká.

15.00 / Žižkovo náměstí
STÉPHANIE N’DUHIRAHE (CH): PRO-VAS
Hravé a hlavně humorné představení v podání skvělé švýcarské 
akrobatky – pro děti i jejich rodiče.
Stephanie  používá tkaničky, provázky, boty, lano, hraje na zemi, 
ve vzduchu, a dělá vše pro to, aby vám ukázala, co umí. Ne vždy 
se jí to ale daří. Provázky jsou zrádné, snadno vás svážou, může-
te se do nich zamotat. Stephanie je však nezastavitelná a nako-
nec vyzraje i na ty nejzrádnější nitky a provazy.
Koncept: Cie des pieds Perchés/ Stéphanie N‘Duhirahe, hraje: 
Stéphanie N‘Duhirahe

16.00 / Pražská ulice
DAMÚZA: SUPERKLUK
Nemusíš být zrovna Superman, Spiderman nebo Batman. Stát
se superhrdinou může úplně každý, stačí docela maličko! Lout-
ková pohádka pro děti od 5 let vypráví příběh jedné supertřídy, 
ve které superspolužáci prožívají superdobrodružství. Až do té 
doby, než k nim propadne Miloš, který už není tak úplně super…
Režie: Jiří Jelínek, loutky: Michaela Ruská, hrají: Vítek Maštalíř, 
Tomsa Legierski

17.00 / zahrada Střelnice
DIVADLO U PLOTNY: KVAK A ŽBLUŇK
Poetický příběh věrného přátelství žabáka a ropušáka. Známé 
postavy z knih Arnolda Lobela prožívají nevšední a dramatické 
zážitky, ale i drobné legrácky. Skákat po loukách, chytat mouchy 
a plavat v řece, to dokáže každá žába, ale péct výborné koláčky 
a vyprávět strašidelné příběhy, to umí jen Kvak a Žbluňk. A to 
nejsou žádní žabaři…
Scénář a režie: Jana Hubka Vanýsková, Denisa Tichá, scéna: 
Eva Volfová, kostýmy a loutky: Andera Šáchová, hrají: Jana 
Hubka Vanýsková, Denisa Tichá

dílny
6.–7. srpna / 13.00–17.00 / Žižkovo náměstí
DÍLNA VZDUŠNÉ AKROBACIE s Cirkusem TeTy
Pro všechny, kteří chtějí viset hlavou dolů nebo se podívat na 
Tábor z několika metrů. Workshop na šále a hrazdě nabídne zá-
klady šplhu i jednoduché triky. Pro děti i dospělé.

6.–7. srpna / 13.00–17.00 / Žižkovo náměstí
DÍLNA ŽONGLOVÁNÍ se souborem Levoruce
Pro všechny, kteří si rádi hrají a zároveň chtějí získat nové zku-
šenosti a dovednosti v žonglování s různými předměty. Dílna
je určena pro začátečníky i pokročilé, děti i dospělé.

6.–7. srpna / 13.00–17.00 / Žižkovo náměstí
DÍLNA DIVADELNÍHO LÍČENÍ
s make-up artistkou Smeries
Bělka, pudr a spousta barevných líčidel mají svou specifickou 
vůni, která provází celým životem každého komedianta. V této 
dílně si budou moci děti i dospělí vyzkoušet, jaké je žít s maskou 
na tváři.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
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