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Milí přátelé,
těžko se tomu chce uvěřit, ale máme tady 10. ročník
našeho Cirk-UFFu. A navíc, a to je snad opravdu jeden
z mála plusů koronavirózy, nám vychází letos přesně 10 let
ode dne, kdy jsme otevírali naše UFFO. Ano, i tomu, co se
kolem nás děje, je nelehké uvěřit či to správně pochopit, ale
jsme přesvědčeni, že právě podpora toho hezkého, dobrého či prostě „normálního“, co v našem životě máme, je ta
správná cesta. Proto si to pojďme užít!
Ať už unikátní a skvělou show akrobatů z Maroka v produkci Akoreacra, ano, toho úžasného francouzského
souboru, nad jehož uměním jsme před zhruba deseti lety
při prvním ročníku Cirk-UFFu tak žasli, či neopakovatelnou
oslavu Uffodesítek, kterou pro nás chystá Rosťa Novák se
svým Cirkem La Putyka, Losery, Bratry v tricku a dalšími
performery, nebo jakoukoli jinou show. Pojďme oslavit
a užít si život!
Libor Kasík

STŘEDA 23. 9.

PÁTEK 25. 9.

17:00		

16:00 		

		

		
		

FysioART
HNÍZDO NA NITKÁCH

+ akrobatická dílna po představení
šapitó / vstupné 150 Kč

		
		
		
		

ČTVRTEK 24. 9.

16:30 		

17:00		

		

		
		

18:30 		
		
		

20:00 		
		
		

BRATŘI V TRICKU
HRA O TRŮN

		

šapitó / vstupné 150 Kč

18:00 		

CIRK LA PUTYKA
KALEIDOSCOPE

		

před Uffem

		

19:00 		
		

IVANA KOLCUNOVÁ
THE SAME SELF
šapitó / vstupné 200 Kč

JANA RYŠLAVÁ
A MOVE DANCE COMPANY
WALL DANCE
slavnostní zahájení festivalu
před Uffem

BRATŘI V TRICKU
BRATŘÍ SPECIÁL
šapitó / vstupné 250 Kč

BOLD & BALD
ROBO ERECT US
před Uffem

GROUPE ACROBATIQUE
DE TANGER (Maroko)
F IQ! (WAKE UP!)
UFFO / vstupné 550, 490 Kč

21:00 		

		

CIRK LA PUTYKA A DALŠÍ
UF FO TRI BUTE

		
		
		

cirkusová oslava 10. výročí Uffa 		
a festivalu Cirk-UFF
před Uffem

22:00 		

MR . MOSS

23:00 		

DJ MACKIE MESSER

		
		

		

koncert - electro swing
před Uffem

párty - electro swing
Caffé UFFO

SOBOTA 26. 9.

NEDĚLE 27. 9.

14:00 		

11:00 		

		
		

15:00

		
		
		
		

16:00 		

		
		
		

16:30 		

		
		
		

18:00 		

		
		

20:00 		

		

VÁCLAV STRASSER
DUHOVÉ BUBLINY
před Uffem

COLLECTIVE COLLER
& HAVELKOVÁ / HESSOVÁ /
HAVELKA / POLIAK
ROZLADĚNÉ DRŽKY
šapitó / vstupné 200 Kč

PRUHOVANÁ VÝZVA

společné fotografování všech 		
přítomných oděných v pruzích
před Uffem

KOŤÁTKO ZKÁZY
101 VĚCÍ, CO JSTE CHTĚLI
UDĚLAT, ALE BÁLI JSTE SE
před Uffem

HOLEKTIV
BOŽENA

šapitó / vstupné 280 Kč

GROUPE ACROBATIQUE
DE TANGER (Maroko)
F IQ! (WAKE UP!)

		

		

TEATRO PICCOLINO
PAN BONOBO
před Uffem

11:50 		

TEATRO PICCOLINO

		

před Uffem

		

13:00 		

		
		
		

14:00 		

		
		

cirkusové dílny

KOŤÁTKO ZKÁZY
101 VĚCÍ, CO JSTE CHTĚLI
UDĚLAT, ALE BÁLI JSTE SE
před Uffem

TEATRO PICCOLINO
NEVIDITELNÝ CIRKUS

před Uffem

14:50 		

TEATRO PICCOLINO

		

před Uffem

		

16:00 		

		
		

cirkusové dílny

FysioART
POUTNÍCI PO HVĚZDÁCH
šapitó / vstupné 150 Kč

UFFO / vstupné 550, 490 Kč

22:00		

		
		

BLACKOUT PARADOX
SHAMANIAC
před Uffem

22:30

DJ GADJO.CZ

		

Caffé UFFO

		

párty - latin - funky - world beats

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

foto: Jana Němcová

GROUPE ACROBATIQUE DE TANGER

F IQ! (WAKE UP!)

(Maroko)

Divoké skoky, lidské pyramidy, rychlá kola, tanec, orientální energická hudba. Čisté cirkusové umění ze sluncem rozpáleného
Maroka pro všechny milovníky akrobacie, akce a zábavy. Pro
děti i dospělé. Cirkus hledající spojitosti mezi tradičním rodovým
uměním, moderní kulturou, mezi historií a současným světem.
Až z Afriky ho k nám přiváží úspěšný soubor Akoreacro, který
zazářil na oficiálně prvním Cirk-UFFu v roce 2011. A v letošním
10. ročníku našeho festivalu se s představením FIQ symbolicky
vracíme ke zrodu éry nového cirkusu v Trutnově. Po celém Maroku
probíhal velký a náročný konkurz, ve kterém byli vybráni ti nejlepší
akrobaté. Dynamika, vůle, síla osobnosti a chuť to vše sdílet - ve
spolupráci s francouzskou partou Akoreacro - to dalo vzniknout
souboru Groupe Acrobatique de Tanger a představení FIQ.
Členové pocházejí z různých cirkusových světů: tradiční i moderní
pozemní akrobacie, tanec, taekwondo, freestyle fotbal. Doprovází
je známý old-schoolový marocký DJ Key. Díky francouzské
produkci se mísí tradiční Afrika se současnou Evropou, ovšem
tato show je rozhodně více cirkusové umění než divadlo.
Nechte se pohltit divokou africkou energií skrz show FIQ! V souboru zní arabština, francouzština, angličtina, španělština, ale hlavním
jazykem je živelná akrobacie.
Akrobaté: Najwa, Atlanta, Samir, Hamza, Hammad, Manon,
Youssef, Tarik, Hassan, Bouchra, Ayoub, Zhor, Elias, Achraf,
Nora. Režie: Maroussia Diaz Verbèke. Kostýmy a design: Hassan Hajjaj.
Délka představení: 80 minut
pátek 25. 9. od 19:00 hodin / sobota 26. 9. od 20:00 hodin
UFFO / vstupné 550, 490 Kč

IVANA KOLCUNOVÁ
THE SAME SELF
… jsi jedna a přece čtyřikrát jiná.
Žena v průběhu svého měsíčního cyklu prochází různými fázemi, energie se mění. A proto se i v novocirkusovém představení
budou ženy proměňovat z expresivní přes kreativní a reflektivní
až po dynamickou. Netušíte, o čem je řeč? Pochopíte:-)
Představení je pro ženy. Aby láskyplně přijímaly svou přirozenost,
byly v kontaktu s dary, které jim měsíční cyklus přináší, a mohly
vědoměji využívat proměnlivost své energie.
Představení je pro muže. Aby uviděli potenciál, který se skrývá
v náladách ženy, a aby pochopili, že i ta „protivná“ fáze má svou
krásu a přínos.
Představení je volně inspirováno knížkami Mirandy Gray Cyklická
žena a Rudý měsíc.
Tvůrčí tým:
The Same Self je o vzdušné akrobacii na šálách (Ivana Kolcunová - autorka představení), tanci (Fanny Barrouquère - 2x
nominovaná na Cenu Thálie), zpěvu (Michaela Jonczy - popová
a gospelová zpěvačka a autorka písní), mluveném slově (Katarína Zatovičová - herečka a průvodkyně mateřstvím) a živé
hudbě (Viktor Kracik-Bartha - muzikant a skladatel). Kostýmy
navrhla a ušila módní návrhářka Veronika Bijok.

Délka představení: 60 minut
čtvrtek 24. 9. od 20:00 hodin
šapitó / vstupné 200 Kč

foto: Jiří Šeda

ilustrační foto: Miloš Šálek

CIR K LA PUTYKA A DALŠÍ

CI RK LA PUTYKA

UF FO TRI BUTE
Cirkusová oslava 10. výročí Uffa a festivalu Cirk-UFF.
Přátelé, přijďte na zlatý hřeb těchto kulatých oslav, na jedinečnou,
uvolněnou a neskutečně nápaditou akci, v níž se pod taktovkou
Rosti Nováka objeví nejen jeho Putykáři, ale i Loseři, Bratři
a další. No a samozřejmě Vy, diváci, my, promotéři, lidé z města,
podnikatelé… Zkrátka unikátní oslava pro všechny, co u toho od
začátku jsme!

KA LEIDOSCOPE
Šílené skoky na obřím teeterboardu, skupinové taneční choreografie, závěsná akrobacie i lety na trampolíně. Gag střídá trik
a rytmická hudba smích, hypnotické obrazy kontrastují s letní
party pod širým nebem. Tradiční se potkává s moderním, ostřílení
Putykáři se mísí s mladou cirkusovou krví. Celkem osm akrobatů,
herců a tanečníků v představení probleskuje podobně jako
barevné střípky v krasohledu. Nemyslete. Otevřete oči, nastražte
uši a nechte se pohltit křiklavou koláží umu a radosti.
„Jak název napovídá, v nové show se soustředíme spíše na krásu
formy, dynamiku a kouzlo okamžiku, než že bychom filozofovali
o nesmrtelnosti brouka.“
Maksim Komaro
Účinkují: Naim Ashhab, Michal Boltnar, Nikol Fryšová, Adam
Joura, Daniel Komarov, Adéla Míšková, Helena Nováčková,
Jiří Weissmann. Režie: Maksim Komaro. Asistent režie: Daniel
Komarov. Scénografie: Pavla Kamanová. Hudba: Jan Balcar.
Kostýmy, make-up: Kristina Záveská. Technická spolupráce:
Oldřich Procházka, Daniel Hajtl, Prokop Štěpánek. Světelný design: Jan Mlčoch. Styling vlasů: Jan Balcařík, Lenka Habartová.
Foto: Jiří Šeda. Video: Jakub Jelen. Grafický design: Martin Sršeň.
Produkce: David Ostružár. Producent: Cirk La Putyka. Choreografie závěsného kruhu: Ilona Jäntti.
Premiéra: 9. 6. 2020

Délka představení: cca 60 minut
pátek 25. 9. od 21:00 hodin
před Uffem

Délka představení: 45 minut
čtvrtek 24. 9. od 18:30 hodin
před Uffem

foto: Miloš Šálek

BRATŘI V TRICKU
HRA O TRŮN
Toaletní pohádka na malou i velkou od 4 let.
Když musíš, tak musíš! Odskočte si s Bratry v tricku, kteří hravou formou míří přímo na mísu ožehavého tématu. A nejen
žonglováním záchodovými prkýnky, papíry a štětkami přibližují
nejmenším divákům místo, kam i císař pán chodí sám. Spláchněte
starosti na originální vyvoněné rodinné show, ve které jde o … trůn!
Režie: Karel Kratochvíl. Účinkují: Adam Jarchovský, Václav
Jelínek. Loutky a scéna: Klára Fonová. Dramaturgie: Zuzana
Vojtíšková. Produkce: Michaela Holbíková, ART Prometheus.

BRATŘI V TRICKU
BRATŘÍ SPECIÁL
Jedinečné a neopakovatelné představení (vhodné pro děti od
6 let), o jehož průběhu rozhodují diváci. Bratři v tricku přivážejí
rekvizity ze všech svých představení. Ať už to je představení
Malíři, úspěšná Plovárna nebo Prasečí cirkus.
Račte si připomenout či doplnit chybějící zážitky o pečlivě vybraná čísla nejen z těchto představení. Vše vložené do klobouku.
Račte losovat! Zveme vás na neutuchající studnici humoru laskavého i sebeironického, v kombinaci s bravurně zvládnutým
žonglérstvím.

Děkujeme za podporu hl. m. Praha, Ministerstvu kultury ČR
a Městské části Praha 7.

Délka představení: 45 minut
čtvrtek 24. 9. od 17:00 hodin
šapitó / vstupné 150 Kč

Délka představení: 55 minut
pátek 25. 9. od 16:30 hodin
šapitó / vstupné 250 Kč

foto: Ivo Šafus

foto: Anna Šolcová

FysioART
H N Í Z DO NA N ITKÁCH

FysioART
POUTNÍCI PO HVĚZ DÁCH

Interaktivní představení pro děti od 3 let a cirkusové dílny.
Fyzická bajka o odvaze vzlétnout až do nebe a o odvaze vylétnout
z bezpečí a náruče, z hnízda. Jak vyhrát nad svým strachem? Podívat se mu do očí. Jak se povznést nad nebezpečím? Sebrat odvahu, rozběhnout se ze všech sil a roztáhnout křídla. Samozřejmě,
že křídla máme všichni. Obzvlášť děti. Ale jen někteří dospělí
o nich tuší.
Hnízdo na nitkách uzavírá pomyslnou trilogii. Po cestě k domovu
(Mezi námi) a cestě na místo svých snů (Poutníci po hvězdách)
jsme se vydali na cestu od vyklubání z vajíčka až po svobodu vzlet, odlet a samostatnou cestu. A i když na každé z cest číhají
překážky a nebezpečí, pořád je kolem někdo, kdo dokáže zahnat
zlo, anebo jej společnými silami přemoci.
V představení propojujeme vzdušnou akrobacii, fyzické divadlo,
manipulaci s předměty, multimédia a interakci s dětmi. Součástí
je živá hudba. Po představení se mohou děti zapojit do dílniček:
závěsná akrobacie - obruče hula hoop - žonglování s kruhy.

Co si přeješ, když vidíš spadnout hvězdu?
Abychom ji šli společně hledat.
Hravý a dobrodružný příběh pro všechny malé (od 4 let) i velké
děti a jejich (pra)rodiče o nelehké cestě za svými sny. Poutníky
po hvězdách jsou všichni ti, kdo našli odvahu a nebojí se putovat i navzdory překážkám vstříc přáním. Interaktivní divadelní
představení vypráví o síle přátelství a touze najít své místo na
zemi.
Kde je tvé nejoblíbenější místo na zemi? Vydej se s námi na tajuplnou cestu, na níž nikdo není sám. Představ si lesní pěšinku, skalní
stezku, městskou ulici, také rozbouřený oceán a nekonečnou
poušť, ale i ranní rozbřesk na vyhlídce či ztichlou noční krajinu.
Máš sen a neznáš k němu cestu? Poutníci možná vědí. Obuj boty,
přišel čas.

Autor, výprava a režie: Hana Strejčková. Interpretace a tvorba:
Veronika Smolková/Zuzana Drábová, Aneta Jokešová/Aurora Apetaurová. Hudba živě: Ester Valtrová - kytara, Matouš
Hamerník - bicí a saxofon. Animace: Anastasia Stročkova.
Světlo: Tomáš Strejček.
Premiéra: 14. 12. 2019, KD Mlejn Praha
Představení podpořili: Cirqueon, Hlavní město Praha, Ministerstvo
kultury ČR a Nadace Život umělce
Délka představení: 45 minut + akrobatická dílna po představení
středa 23. 9. od 17:00 hodin
šapitó / vstupné 150 Kč

Délka představení: 50 minut
neděle 27. 9. od 16:00 hodin
šapitó / vstupné 150 Kč

ROZLADĚNÉ DRŽKY

foto: Dita Havranková

foto: Tomáš Coufal

COLLECTIVE COLLER & HAVELKOVÁ /
HESSOVÁ / HAVELKA / POLIAK

HOLEKTIV
BOŽENA

Performerky Rozálie Havelková a Anežka Hessová toho mají
překvapivě hodně společného. Obě hrají na akordeon a část
svých životů prožily v cirkuse. Anežka studovala v Indii kathak
a Róza ve Španělsku flamenco. Anežka vytváří taneční a divadelní
představení a také představení pro děti, část svého dětství strávila
v kočovném divadle. Róza profesionálně zpívá swing s jazzovým
big bandem, hraje šansony na svůj starý akordeon, příležitostně
se věnuje herectví a k cirkusu utekla až jako dospělá.

Sen o prvenství a marné slávě.
I rostla, rostla, troufala si i na letadlo usednout, však vzletět?

Rozladěné držky jsou nečekanou syntézou různých divadelních
žánrů, světů, pohledů, názorů. Scénická koláž klasického indického tance kathak a španělského flamenca obohacená o poetiku nového cirkusu, nonverbálního divadla a klaunérie vychází
z autentického příběhu Rozálie Havelkové. Poetickými prostředky
vypráví příběh (vhodný pro děti od 10 let) o odchodu k cirkusu,
o odvážném vykročení do neznáma a touze splnit si svůj sen. Co
se ale stane, když se sen opravdu splní?

Nejvíce však snila o létání: „Marně se brániti proti nadšení, které
se mě vždy znovu zmocní ve výši…“ Kdo by dokázal odolat snění
o překonávání výšin a světových rekordů! A o čem sníte vy?

Hrají: Anežka Hessová, Rozálie Havelková. Režijní supervize:
Ondřej Havelka. Autor českých písní a textů: Rozálie Havelková. Dramaturgická spolupráce: Roman Poliak. Pohybová
spolupráce: Lukáš Šimon. Hudební spolupráce: Michal Mihok.
Kostýmy: Jitka Nejedlá. Produkce: Kristýna Milaberská.
Představení vzniklo za podpory Státního fondu kultury ČR,
Městské části Praha 1, Cirqueonu, Studia Citadela.

Délka představení: 60 minut
sobota 26. 9. od 15:00 hodin
šapitó / vstupné 200 Kč

Něžné dobové zpracování příběhu první české pilotky, která mnoho věcí chtěla, ale méně jich skutečně dokázala. Příběh snílka,
který nikdy neztratil víru ve vlastní schopnosti a odhodlání, nikdy
nepřišel o životní energii a vedle budování vlastní kariéry bojoval
za ženská práva a lepší životní úroveň.

Po poslední úspěšné inscenaci Lov, na které Holektiv spolupracoval s Bratry v tricku, se toto dívčí trio vrací zpět k ženštějšímu
tématu.
Koncept, interpretace: Andrea Vykysalá, Karolína Křížková, Eva
Stará. Hudba: Julie Lupačová. Scéna: Matěj Forman. Kostýmy:
Marianna Stránská. Světelný design: Jiří Zewll Maleňák. Zvuk:
Niels Doucet. Supervize: Martin Kukučka. Výroba scény: Petr
Pasler. Plakát: Marianna Dvořáková. Koproducent: La Fabrika.
Premiéra: 5. 5. 2019
Představení podpořili: HAMU, La Fabrika, Cirqueon, Cooltour,
KinoNekino, Státní fond kultury ČR, Ministerstvo kultury ČR a Art
District Praha 7
Délka představení: 60 minut
sobota 26. 9. od 18:00 hodin
šapitó / vstupné 280 Kč

foto: Vojtěch Brtnický

BOLD & BALD
ROBO ERECT US

„Nejím, nepiju, nespím, nemám city.
Jsem robot… a ulice a jiný robot mi změnili život.“
Robo Erectus je komická pouliční pantomima o dvou robotech,
kteří už nemůžou nikomu posloužit, a tak radši baví sami sebe.
Námět, režie, hrají: Anton Eliaš, Lukáš Šimon
Kostýmy: Lenka Hotmarová

KOŤÁTKO ZKÁZY
101 V ĚCÍ, CO JSTE CHT ĚLI
UDĚLAT, ALE BÁLI JSTE SE
Koťátko zkázy se vrací na Zemi. Cítí, jak jsou její obyvatelé sevření
v drápcích strachu. A přitom mají vše, co potřebují ke spokojenosti - internetové připojení a videa s koťátky. Ale jim to nestačí.
Koťátko zkoumalo strach, nasávalo jej z lidí, skupin, zemí, prostě
všech, a rozhodlo se, že nepoleví, dokud jej nevymýtí. Za tím
účelem pořídilo nejeden YouTubový záznam s příběhy hrdinství
a nyní přichází s pouliční show, při které vezme diváka s sebou na
divokou cestu za dobrodružstvím svobody. Svobody prosté strachu, plné možností.
Námět, hrají: Helena Machová, Jakub Urban
Vypráví: Jan Řezníček
Premiéra: 2. 7. 2019, před Cross Club
Představení podpořili: Hlavní město Praha, Ministerstvo kultury
ČR, Nadace Život umělce, Divadlo Nacucky, DW7, Buranteatr,
Farmstudio, Löblhof, Cross Attic

Délka představení: 30 minut
pátek 25. 9. od 18:00 hodin
před Uffem

Délka představení: 30 minut
sobota 26. 9. od 16:30 hodin / neděle 27. 9. od 13:00 hodin
před Uffem

BLACKOUT PARADOX
SHAMANIAC
„Kdo se dívá ven, ten sní, kdo se dívá dovnitř, ten se probouzí.“
Carl Gustav Jung
Blackout Paradox vás zve za hranice lidského světa, tak jak jej
znáte. Skrze tanec, snění, vášeň i boj se vydává duše šamana za
sebepoznáním a zažívá osobní zkušenost mimo tuto realitu.
Tanečně akrobatická fireshow, volně inspirovaná šamanismem
a mystikou. Originální výpravné kostýmy, masky a netradiční
ohňové rekvizity v kombinaci s propracovanými choreografiemi
přinesou jedinečný vizuální zážitek.
Koncept: Michael Bartizal a Michaela Hradecká. Režie: Michaela
Hradecká. Scéna a kostýmy: Michael Bartizal. Choreografie:
kolektiv. Světelný design: Jiří Šmirk. Obsazení: Michael Bartizal,
Michaela Hradecká, Viktor Artner, Jiří Badal, Zuzana Dovalová,
Petr Novák, Richard Vít, Timur Aidarbekov.

Délka představení: 30 minut
sobota 26. 9. od 22:00 hodin
před Uffem

TEATRO PICCOLINO
PAN BONOBO
Pan Bonobo je chytrý, mrštný, vtipný, mlsný, šikovný a velmi rychlý. Tím provokuje a škádlí svého Krotitele Rodolfa, se kterým putuje světem. Pan Bonobo má rád banány, čokoládu, svoji nohu,
dorty, čaj, legraci a všechny děti, ale i ty z vás, co kdysi byli dětmi.
Pan Bonobo se svým Krotitelem k nám přicházejí až z dalekého
Vaudeville. Z časů, kdy lidé chodili ve fracích, platilo čestné slovo,
dámy i pánové měli úroveň a šlehačkové dorty měly dvojí použití.
Přijďte se seznámit a pobavit!
Režie: Štefan Capko
Krotitel Rodolfo: Štefan Capko
Pan Bonobo: Lukáš Šimon
Scénografie: Magdalena Capková
Po představení budou následovat workshopy žonglování a akrobacie.

Délka představení: 50 minut
neděle 27. 9. od 11:00 hodin
před Uffem

TEATRO PICCOLINO
NEVIDITELNÝ CIRKUS
Tři herci, jedna manéž a vaše představivost. Klasická „bílá“ pantomima a humor jsou součástí každého dobrého cirkusového
představení. Čistá pantomima rozproudí fantazii diváků. Na
malém jevišti vám představíme krocení divé zvěře a všeliké
nevídané akrobatické i žonglérské kousky jako v opravdovém
cirkuse.
Účinkují: Lukáš Šimon, Vojtěch Svoboda, Anna Kukuczková
nebo Kateřina Votočková

TEATRO PICCOLINO
CIRKUSOVÉ DÍLNY
Cirkusové dílny žonglování a akrobacie začínají vždy bezprostředně po představení Teatra Piccolino. Děti se tedy mohou
seznámit s herci, hlavně s panem Bonobo!
Děti i dospělí si pod vedením zkušených klaunů zkusí všelijaké
cirkusové dovednosti. Žonglování s kužely, kroužky i míčky. Diabola, talíře na hůlce. Balanční techniky, různé klaunské triky
a fórky.

Po představení budou následovat workshopy žonglování a akrobacie.

Délka představení: 50 minut
neděle 27. 9. od 14:00 hodin
před Uffem

neděle 27. 9. od 11:50 a 14:50 hodin
před Uffem

foto: Miloš Šálek

JANA RYŠLAVÁ
A MOVE DANCE COMPANY

PRUHOVANÁ VÝZVA

WALL DANCE
Slavnostní zahájení festivalu bude patřit originálnímu vystoupení, které pro UFFO a festival Cirk-UFF nachystala Jana Ryšlavá
a MOVE Dance Company.
Gravitace?!
MOVE Dance Company připravila speciální výběr umělců pro
narozeninové představení na stěnách budovy Uffa. A jak již název
napovídá, středem pozornosti bude gravitace a přitažlivost, a to
nejen zemská.
Koncept a režijní dohled: Jana Burkiewiczová
Performing: MOVE Dance Company

pátek 25. 9. od 16:00 hodin
před Uffem

Naše výzva před vás nepostaví žádný složitý úkol, tedy výzvu.
Zadání je naopak maximálně jednoduché. Stačí pruhované
oblečení a můžete se stát součástí společného fotografování. To
je již neodmyslitelnou součástí festivalového dění.
Zveme tedy všechny ty, kteří v sobě mají trochu cirkusáctví
a termín festivalu zvýrazněný v kalendáři, ať už se koná v červnu,
nebo v září. Skvělá atmosféra, v podstatě synonymum Cirk-UFFu,
naštěstí není závislá na ročním období.
A jako vždy - každý, kdo se v pruhovaném oblečení připojí ke
společnému focení, získá originální festivalovou placku (odznak).

sobota 26. 9. od 16:00 hodin
před Uffem

VÁCLAV STRASSER

MR . MOSS

DUHOVÉ BUBLINY

KONCERT - ELECTRO SWING

Unikátní vystoupení s mýdlovými bublinami, ve kterém tento
mág předvede, co vše se dá s bublinami podniknout. Budete
vtaženi do křehkého světa barev a třpytu mýdlových bublin
v nejrůznějších velikostech a tvarech. Uvidíte bubliny kouřové,
obří, duhové a spoustu dalších triků.

Electroswingová formace z Hradce Králové, která ve své hudbě
spojuje taneční hudbu se swingovou klasikou, prvky elektra
a jazzu.

Po představení si děti se zapůjčenými rekvizitami mohou samy
vyzkoušet něco z toho, co viděly v představení.

V čele kapely působí půvabná zpěvačka Nicole Fay Kupka. O rytmickou sekci se starají bratři Škaloudovi - Mario (bicí) a Jan (basa),
kytaru krotí Ramil Gasanov, saxofon Aleš Sumec Tichý. Duchovním otcem kapely je DJ, producent a zpěvák Michal Dvořáček.
Energické vystoupení kapely vám rozproudí krev v žilách jak
v malých klubech, tak na festivalových pódiích.

Délka představení: 30 minut
+ bublinová dílna po představení
sobota 26. 9. od 14:00 hodin
před Uffem

pátek 25. 9. od 22:00 hodin
před Uffem

foto: Miloš Šálek

DJ MACKIE MESSER

UF FO SLAVÍ 10 LET

DJ GADJO.CZ

VIVALDIANNO RELOADED

Martin Juráček je výraznou postavou klubové scény - vystupuje
pod pseudonymy Mackie Messer nebo Gadjo.cz. Zatímco páteční
párty bude ve znamení electro swingu, sobota bude patřit rytmům
ve stylu latin - funky - world beats.

Týden nabitý exkluzivním programem nabídne nejen 10. ročník
festivalu Cirk-UFF, ale také multimediální 3D show Vivaldianno
Reloaded.

DJ MACKIE MESSER
electro swing
pátek 25. 9. od 23:00 hodin
Caffé UFFO
DJ GADJO.CZ
latin - funky - world beats
sobota 26. 9. od 22:30 hodin
Caffé UFFO

Světově úspěšná show v nové verzi Reloaded se vrací na česká
pódia. Po loňském premiérovém halovém turné se velkolepé
hudební představení, které ohromilo tisíce diváků po celém světě,
představí i v dalších českých městech. Špičkové obsazení, dech
beroucí pojetí. Nejmodernější technologie, 3D projekce, strhující
hudba v mrazivém příběhu barokního génia Antonia Vivaldiho.
Co se asi stane, když přenesete čarovný příběh z barokních
Benátek do jedenadvacátého století? Když vaše smysly okouzlí
originálně pojaté fragmenty z díla hudebního génia ve strhující audiovizuální výpravě digitálního věku? Multimediální show
Vivaldianno Reloaded odkrývá podivuhodný lidský osud zpoza
zcela nové masky, shlížející na svět jako z magického zrcadla.
Emocemi a moderními technologiemi nabitý zážitek ambiciózně
překonává původní úspěšný projekt hudebníka a skladatele
Michala Dvořáka. Nechte se vtáhnout do tajuplného příběhu
a lásek velkého hudebníka a zažijte Vivaldianno Reloaded!

úterý 22. 9. od 20:00 hodin
UFFO / vstupné 1090, 890 Kč

Pořadatel

Partner:

Projekt se uskutečňuje za finanční
podpory města Trutnova, Ministerstva
kultury ČR, Královéhradeckého kraje,
Státního fondu kultury ČR a pod trvalou
záštitou Rady Královéhradeckého kraje.
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