12. Magyar Zsonglőrtalálkozó
Látványos tűzcsóvák, ügyes mozdulatok

2014. június 19. – június 21.
Látványos tűzshow-val nyit idén a 12. Magyar Zsonglőrtalálkozó, majd azt követő két nap éjjel-nappal,
egészen szombat estig zajlanak programjai: kezdő és haladó zsonglőrórák, színpadi bemutatók, közösségi
programok.
A profikat és amatőröket összefogó Magyar Zsonglőr Egyesület a hazai független cirkuszi életnek biztosít
közösségi bázist és intézményi hátteret, tevékenységével segíti az új cirkuszi műfaj itthoni terjedését.
A június 19-i showműsor, az újcirkuszi műsorokat immár több mint tizenöt éve bemutató Trafó
épületében működő Kontra Klub teraszán kerül megrendezésre. A 2. Magyar Tüzes Szemle közel két órás
műsora a közönség számára látványos tűzcsóvákat, ügyes mozdulatokat, szép harmóniákat ígér! A
magyar tűzzsonglőr csapatok mellett a héten zajló Nemzetközi Tűzszínházi képzésen résztvevő, több
országból érkező előadóműveszek is fellépnek.
Június 20-án, pénteken, egy hazánkban kevéssé ismert témában, a szociális cirkuszról rendeznek
konferenciát, a ‘A cirkusz szerepe a társadalmi integrációban’ címmel. Előadások és filmvetítés által
mutatják be, hogyan végeznek szociális munkát a cirkuszi oktatás eszközeivel, hogyan lehet a
zsonglőrködés testre, és lélekre gyakorolt hatását élmény –, és fejlesztő terápiaként használni.
A Zsonglőrtalálkozó programjai a széles közönség számára is kínálnak gyakolási és tanulási lehetőséget.
A pénteki és szombati napon kezdő és haladó órák várják a látogatókat. A tornaterem folyamatosan
nyitva áll – ez a közös gyakorlás, az egymástól tanulás tere!
Számos érdekes, vicces, de ügyességet igénylő és látványt ígérő program kerül sorra: a péntek esti
Nyitott színpad ad lehetőséget a bemutakozásra: bárki felléphet műsorszámával, a Kombat – másnéven
zsonglőr Gladiátor – bajnokságban csak egy maradhat, aki mindenkinél ügyesebben dobálja a buzogányt
és felülmarad az ütközetben. A Röpbuzogány- vagyis Volleyclub vándorkupa keresi új gazdáját – ez a játék
leginkább a röplabdához hasonlítható, persze zsonglőr módra. Egymás bíztatására pedig a Challange hour
keretében is lehetőség van, ahol a vállalkozók a számukra legnehezebb trükkjeiket próbálják kivitelezni.
A jegyárak nagyon kedvezőek, a programok egy része ingyenes.

3 nap zsonglőröktől, zsonglőrökről, zsonglőrökkel.... NEM CSAK ZSONGLŐRÖKNEK!
További információ:
Weboldal: hjc14.zsonglor.hu, www.zsonglor.hu
Kontakt: info@zsonglor.hu
Facebook esemény: www.facebook.com/events/515408795231682/?fref=ts
Korábbi találkozókról készült filmek láthatóak a Magyar Zsonglőr Egyesület youtube csatornáján.

