od 10.00
dětský koutek, výtvarné dílny, občerstvení
		
Klaunský CIHLA servis - Jak nás poznáte? Podle červeného nosu.
10:00 - 11:00 LSD - UTRUM, Lidové spontánní divadlo - Další porucha Honzy lenocha
11:00 - 12:00 Hlavois - hlas, smyčky, beat-box, vícehlasy a poezie
12:00 - 13:00 Cirkus Žebřík - Loutky, které nikde nechtějí
13:00 - 13:45 Filtr - Kde máš ten zip? / free-formový funky-punky-hard-folk-rock s dramatickými prvky
13:45 - 14:30 workshop žonglování - Pánové i dámy, zatočte si s námi!
14:30 - 15:15 Divadlo Creatio - Bajka o Ezopovi / Humorné situace ze života známého bajkaře Aisopa.
15:15 - 15:30 Cirkus TeTy - Bedřich trailer / Právě teď milujeme Bedřicha, obě, trochu prů... 				
		
Novocirkusové představení s využitím vzdušné akrobacie na tzv. double cloudu.
15:30 - 16:30 Cirkus TeTy - workshop visuté akrobacie na double cloudu
16:30 - 17:15 Vega - skupina je složena ze čtyř osob s mentálním postižením a dvou zaměstnanců CSP - Chráněného
		 bydlení Litoměřice. Hraje převážně rockovou hudbu a baví diváky již 29 let.
17:15 - 17:45 Divadlo s.r.o. - Dám vám odpověď
17:45 - 19:15 Amatérský divadelní spolek Riyo - Noc bláznů / Jak se to divadelní představní má posunout, 		
		 když si rejža už pěkně dlouho nevrznul. Sakra, nemůže mu někdo pomoc, ať se hneme z místa!
19:30 - 20:30 Lumír fon Bejda - etnopank- světové zvuky z Vrchoviny
20:30 - 21:00 Faraband - koncert sdružení sociálně terapeutické dílny a chráněného bydlení na Slapech
od 21. 00
Divadlo Studio DVA – VYSAVAČ / ONE MAN SHOW Boba Klepla, autor a režie: Patrik Hartl
		
Máte chuť nechat si vysát každodenní starosti z hlavy? Přijďte se podívat na romantickou 			
		 komedii o zamilovaném uklízeči z nákupního centra, která je plná vtipných eskapád, neuvěřitelných 		
		 hrdinských kousků, trapných nárazů na držku a snění. změna programu vyhrazena
denní vstupenka (10:00 až 21:00) - 120 Kč, děti 50 Kč, rodina 300 Kč (děti do tří let a ZTP zdarma)
celofestivalová vstupenka (10:00 až 00:00) - 420 Kč
večerní představení (19:00 až 00:00) - 350 Kč
předprodej vstupenek:
cihlari.akcecihla.cz
Slapy č. 74 – Chráněné bydlení Fara
Slapy č. 80 - Restaurace u Neužilů
Divadlo Studio DVA, Václavské nám. 56, P-1
pořádá Portus Praha, z. ú.: (+420) 773 920 998, masopustova@portus.cz

