
Програма 2022 

2022-07-28 

Четвер 

Цілий день 

 
 

Urban Highline Festival 
Дата: 2022-07-28 

Цілий день 

Місце: Старе Місто 

 

Без вікових обмежень 

Міжнародний 

Вхід вільний   

Цілий день 

Без мовних обмежень 

 

Urban Highline Festival — найстаріший фестиваль хайлайнерів у Європі. Це також 

найбільший офіційний хайлайн-фестиваль у світі, який проходить у міському просторі. Це 

міжнародне свято організовують у Любліні з 2009 року, і відтоді місто відвідали тисячі 

хайлайнерів із 56 країн. Глядачі спостерігають за натягнутими над їхнімип головами 

стрічками, та крокуючими по ним сміливцями, але для учасників з усього світу фестиваль – 

це щось набагато більше. Urban Highline Festival — це щорічне свято любителів 

слеклайнінгу, під час якого вони діляться своєю пристрастю, знаннями та досвідом. Багато 

учасників починають свою пригоду з хайлайнінгу в Любліні, тобто ходьби на стрічках на 

висоті, завдяки, серед іншого, високим стандартам безпеки фестивалю та дружній атмосфері. 

Ця унікальна подія на межі мистецтва та екстремального спорту добре вписалася в історію та 

імідж літнього Любліна. 

 

Практична інформація 

Коли: 28-31 липня (цілий день) 

 

Де: Коронний трибунал, Краківська брама, Тринітарська вежа, Театральна площа 

 

Для кого: вікових обмежень немає 

 

Час: 11.00-21.00 (четвер-субота); 10:00 - 16:00 (неділя) 

 

Вхід вільний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2022-07-28 Четверг 16.00 

 

Menayerí Circo „Marcia and La Hierda" (AR) 

 

Площа перед Центром Культури у Любліні 

Без вікових обмежень 

Вхід вільний 

 

Аргентина 

Вхід вільний 

30 хвилин 

Без мовних обмежень 

 

Шоу, що вибухає автентичністю. Ексцентричні особистості Марсії та Ла Ієдра створюють 

неповторну комедію на вулиці. На очах у глядачів вони змагатимуться між собою, щою 

зрозуміти, хто з них кращий. Для цього вони готують весь свій арсенал, а в рукаві — 

незліченна кількість хулахупів і запаморочливих акробатичних номерів. Герої дізнаються, що 

джерелом сміху, захоплення та співпраці з боку глядачів є не їхні індивідуальні досягнення, а 

те, що вони вміють робити разом як динамічний клоунський дует. Вони нагадають світові, що 

справжній тріумф – це дружба та співпраця. 

 

Практична інформація: 

 

Коли: 28-31 липня 

 

Де: площа Літевська, площа Кропца, площа перед Центром Культури, площа по Фазі. 

 

Для кого: вистава без вікових обмежень 

 

Тривалість: 30 хв. 

 

Вхід вільний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://carnavallublin.eu/pl/wydarzenia/menayeri-circo-marcia-and-la-hierda-ar


 

 

 

2022-07-28 Четвер 16.00 

Flash Gonzalez „Matiz” (CL) 

 

Площа по Фазі 

Без вікових обмежень 

Вхід вільний 

 

 

Чілі 

Вхід вільний 

30 хвилин 

Без вікових обмежень 

 

 

 

Пані та панове, ось Клошард! П'яний і хитається, але він повністю усвідомлює свою 

аудиторію. Цей непримітний клоун не вносить магії у вигляді великих ілюзій і дорогих 

декорацій, а представляє трохи камеральний, скромніший світ. Комедія його магії випливає з 

проблем, з якими він стикається: будь то одяг, вино, голуби чи голод. Він такий милий, що ви 

захочете взяти його додому! Флеш — харизматичний, елегантний і спонтанний художник, 

який навчався фізичному театру, танцям і акробатиці. Його мистецтво базується на деталях, 

русі, точній експресії та вмілому використанні кожної миті! 

 

Практична інформація: 

Коли: 28–31 липня 

 

Де: площа Літевська, площа по Фазі, площа за Трибуналом 

 

Для кого: вікових обмежень немає 

 

Тривалість: 30 хв. 

 

Вхід вільний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://carnavallublin.eu/pl/wydarzenia/flash-gonzalez-matiz-cl


 

 

 

2022-07-28 Четвег 16.00 

Magic Mark „Magic Mark Show” (PH) 
 

Площа за Трибуналом 

Без вікових обмежень 

Вхід вільний 

 

Як виконавець Марк водночас привітний і харизматичний. Його шоу — вуличні шоу 

світового рівня street show в найкращому вигляді. Під час камеральних виступів він веселить 

і зачаровує публіку блискучим жартом і посмішкою. Магія відбувається на ваших очах! Марк, 

вміло використовуючи ілюзію, радує цілі родини. 

 

Практична інформація: 

Коли: 28–31 липня 

 

Де: площа по Фазі, площа за Трибуналом, площа Літевська 

 

Для кого: вікових обмежень немає 

 

Тривалість: 30 хв. 

 

Вхід вільний 

 

 
2022-07-28 Четвер| 17:00 

 

Brama Grodzka Teatr NN „Powrót Sztukmistrza" (PL) 

 

Площа Літевська 

Без вікових обмежень 

Вхід вільний 

 

 

Вистава «Друзі Чарівника» є традиційним пунктом програми, яку з 2011 року організовує 

Центр Brama Grodzkа – Театр NN в рамках Міжнародного фестивалю «Слідами Співака». У 

рамках XII фестивалю протягом останніх двох тижнів ця вистава була представлена в Бихаві, 

Красніку, Любартові, Пясках, Коцку, Лечні, Янові Любельському, Щебжешині, Старому 

Дзікуві, Білгораї, Юзефові, Гораї та Краснобруді. Цьогорічна версія – «Друзі Чарівника 2022» 

– це унікальна театральна історія, навіяна прозою Іцхака Башевіса Зінгера та місцевими 

історіями мешканців штетлу. У виставі присутні елементи цирку, танцю, фаєр-шоу, бітбокс та 

жива музика. У виставі беруть участь артисти з Польщі, Аргентини, Чилі, Чехії та Ізраїлю. 

Художнє керівництво взяв на себе Аркадіуш Зєтек. 

 

Коли: 28 липня о год 17.00 

 

Де: площа Літевська 

 

Для кого: вікових обмежень немає 

 

https://carnavallublin.eu/pl/wydarzenia/brama-grodzka-teatr-nn-powrot-sztukmistrza-wstep-wolny


Час: 60 хвилин 

 

Вхід вільний 

 

2022-07-28 Четвер 17.00 

Mauro Wolynski „The Great Wolynski” (ES) 

Площа за Трибуналом 

Без вікових обмежень 

Вхід вільний 
 

Цей one-man show поєднує в собі цирк, комедію та живу музику. Вибух сміху і спонтанні оплески 

неминучі. Вистава включає жонглювання 10 кружаючими тарілкками та великою кількістю інших 

тпредметів. Цей артист є людонорю-оркестрем із 13 інструментів. Також в нього є найбільша латексна 

куля у світі. 

 

Практична інформація: 

Коли: 28–31 липня 

 

Де: площа Льтевська, площа по Фазі, площа за Трибуналом 

 

Для кого: вікових обмежень немає 

 

Тривалість: 30 хв. 

 

Вхід вільний 

 

 

 

 

 

 

2022-07-28 Четвер 17:00 

Cami Basterra „Yo soy, Américo” (AR) 

Площа перед Центром Культури в Любліні 

Без вікових обмежень 

Вхід вільний 

 

 

Камі Бастерра, як вулична актриса, грає роль Амеріко, типової жительки Латинської 

Америки. Безтурботна, але ніжна продавчиня кави, яка везе свою історію, гідність і необхідні 

повсякденні речі у своєму візку. Ці предмети оживають як цирковий реквізит. У світі 

латиноамериканських смаків і ритмів Амеріко пропонує глядачам смачну каву. Як вона її 

готуватиме? Шоу поєднує в собі елементи клоунади та фізичного театру, stand-hand-у, 

акробатики, маніпуляції предметами, повітряної акробатики та ілюзії. 

 

Практична інформація: 

Коли: 28-31 липня 

 

Де: площа по Фазі, площа за Трибуналом, площа перед Культурним центром 

 

Для кого: вікових обмежень немає 

 

https://carnavallublin.eu/pl/wydarzenia/mauro-wolynski-the-great-wolynski-es
https://carnavallublin.eu/pl/wydarzenia/cami-basterra-yo-soy-americo-ar


Тривалість: 30 хв. 

 

Вхід вільний 

 

 

 

 

2022-07-28 Четвер| 19:00 

Колектив Kejos „Epitafium Błazna” (PL) 

Блоня под Замком — цирковий намет 

вік 8+ 

вхід за білетами 

 

 

Що потрібно було робити акторам часів Єлизавети, щоб завоювати й утримати увагу глядача, 

готового кинути в актора камінь, коли вистава здається йому надто нудною? Які, окрім 

декларування тексту, театральні стратегії використати, щоб донести складніший зміст до 

глядача, який бажає розваги? А що, якби шут очолював постановку п’єс Шекспіра? 

 

«Епітафія Шута» — вистава з використанням технік театру руху, пластичного театру, 

клоунади та сучасного цирку, натхненна мотивами п’єс Шекспіра, зокрема постатью 

шекспірівського блазня. 

 

Колектив Kejos — це група митців, чия робота зосереджена на використанні циркових 

прийомів як засобу вираження нарівні з іншими перформативними формами. На відміну від 

традиційного цирку, шоу Kejos Collective — це не лише низка трюків, але й цілісне художнє 

висловлювання. 

 

Практична інформація 

Коли: 28 липня о год 19.00 

 

Де: Блоня біля замку – Цирковий намет 

 

Для кого: дорослі та діти 8+ 

 

Час: 50 хвилин 

 

Ціна: 20 злотих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://carnavallublin.eu/pl/wydarzenia/kolektyw-kejos-epitafium-blazna


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-07-28 Четвер | 20:30 

Squadra Sua „ACROSS” (CZ) 

вік 12+ 

П'ятеро клоунів відправляються в подорож з пункту А в пункт Б. А може, з пункту Б в пункт 

А, або, якщо хочете, з пункту В через нескінченну кількість пунктів Х? Це подорож, яку ми 

часто здійснюємо у своїх внутрішніх світах. Але як би часто ми не збивалися з колії, на нас 

завжди чекає нова історія. 

П'ять клоунів у акуратно зшитих костюмах ставлять важливе питання: бути чи не бути? 

Однак питання настільки важке, що хоча б один з них повинен сісти на дієту! Герої 

висувають шиї, але ніхто не дивується, чому. Подивіться, вони там! У підвішених відрах тут 

вільно змішуються логіка сну й абсурди повсякденності, а кожне маленьке спотикання — 

загроза життю! 

Практична інформація 

Коли: 28 липня о год 20.30 та 29 липня, 19.30 

Де: Центр Культури у Любліні – Sala Widowiskowa 

Для кого: дорослі та підлітки 12+ 

Час: 45 хвилин 

Ціна: 30 злотих 

 

 

 

 

 

2022-07-29 П’ятниця | 16:00 

Cía. Rampante „Rococó” (AR) 

У виставі «ROCOCÓ» запальна аргентинська пара Cie Rampante поєднує з гумором цілу 

низку циркових і театральних прийомів, від акробатики, маніпуляції предметами до 

https://carnavallublin.eu/pl/wydarzenia/squadra-sua-across
https://carnavallublin.eu/pl/wydarzenia/cia-rampante-rococo-wstep-wolny


рівноваги на колесі, таким чином висловлюючи захоплення тисячею втілень цирку. художник, 

який не перестає дивувати! 

Це буде справжнє обличчя з багатьох облич циркачів, для яких шоу ніколи не закінчується на 

сцені. 

Практична інформація: 

Коли: 29 та 30 липн 

Де: Lплоща Літевська 

Для кого: невербальний спектакль, без вікових обмежень 

Тривалість: 45 хв. 

Вхід вільний 

 

 

 

 

2022-07-29 П’ятниця  16:00 

Street Theatre "Balaton 1982" (SK) 

Оригінальна інтерактивна вулична комедія, створена командою з Центральної та Східної 

Європи на чолі з іспанським режисером, перенесе нас у сентиментальну відпускну подорож 

у часи соціалізму – на озеро Балатон у 1982 році. Веселий дует за допомогою клоунади та 

пантоміми покаже абсурдність і смішність давно минулої епохи. Артисти подорожуватимуть 

Любліном на старовинному водному велосипеді. 

 

Практична інформація: 

Коли: 29 та 30 липня 

Де: площа перед Ценетром Культури в Любліні 

Для кого: вистава без вікових обмежень 

Тривалість: 40 хв. 

Вхід вільний 

 

 

 

 

 

 

2022-07-29 П’ятниця  | 17:00 

https://carnavallublin.eu/pl/wydarzenia/balaton-1982-wstep-wolny


Fantasmagorie „Halo, Sąsiad?!” (PL) 

 

«Здрастуй, сусіде?!» сімейне веселе шоу з цирковим забарвленням. 

Повість розповідає про пригоди пари сусідів протягом одного грозового вечора... 

Одного разу, коли за вікном бушує гроза і тріщать блискавки, Арабела Тапіана, яка мешкає в 

камениці, намагається мужньо пережити ніч. Їй надзвичайно важко, тому що вона страшенно 

боїться грози. Згодом вона не витримує напруги і кличе сусідку, щоб врятувати її в біді та 

скласти їй компанію. Сусід, Румбурак Намідлон, всіляко намагається зайняти думки сусідки і 

водночас намагається відбити шторм трохи магічними способами... 

Спектакль наповнений комічними гегами та несподіваними поворотами. Наші герої веселять 

і залучають глядачів у гру. Час від часу трапляються несподівані події, і, здавалося б, 

звичайний дощовий вечір перетворюється на інтригуючу пригоду. 

 Під час вистави ви зможете побачити оригінальні трюки з діаболо, вогненною палицею, 

булавами та факелами! 

Практична інформація: 

Коли і де: 29 та 30 липня - площа Крапці (ul. Staszica); 31 липня - площа перед Центром 

Культури у Любліні 

Для кого: вистава без вікових обмежень 

Тривалість: 30 хв. 

Вхід вільний 

 

 

 

 

 

 

2022-07-29 П’ятниця | 17:00 

Andy Spigola „BOATO” (IT) 

Енді Спігола - непосидючий плейбой, любитель магії, танців і висоти. Його подвиги, що 

межують між дурістю та хоробрістю, перенесуть вас у світ абсурду, в якому лише одне гасло: 

«BOATO!». 

 

Практична інформація: 

 

Коли: 29, 30, 31 липня 

 

Де: площа Літевіська, площа Кромпца 

 

Для кого: невербальне видовище, без вікових обмежень 

 

Тривалість: 40 хв. 

https://carnavallublin.eu/pl/wydarzenia/fantasmagorie-halo-sasiad-wstep-wolny
https://carnavallublin.eu/pl/wydarzenia/andy-spigola-boato-wlochy


 

Вхід вільний 

 

 

 

 

 

 

2022-07-29 П’ятниця | 18:00 

Колектив Kejos „Epitafium Błazna” (PL) 

Що потрібно було робити акторам часів Єлизавети, щоб завоювати й утримати увагу глядача, 

готового кинути в актора камінь, коли вистава здається йому надто нудною? Які, окрім 

декларування тексту, театральні стратегії використати, щоб донести складніший зміст до 

глядача, який бажає розваги? А що, якби шут очолював постановку п’єс Шекспіра? 

 

«Епітафія Шута» — вистава з використанням технік театру руху, пластичного театру, 

клоунади та сучасного цирку, натхненна мотивами п’єс Шекспіра, зокрема постатью 

шекспірівського блазня. 

 

Колектив Kejos — це група митців, чия робота зосереджена на використанні циркових 

прийомів як засобу вираження нарівні з іншими перформативними формами. На відміну від 

традиційного цирку, шоу Kejos Collective — це не лише низка трюків, але й цілісне художнє 

висловлювання. 

 

Практична інформація: 

Коли: 29 липня о год 18.00 

Де: Цирковий намет, Блоня біля замку 

Для кого: вік 7+ 

Час: 50 хвилин 

Ціна: 20 злотих 

 

 

 

 

 

2022-07-29 П’ятниця | 18:00 

RYMPAU DUO „Rympau Duo Show” (PL) 

Без вікових обмежень 

 

RYMPAU DUO – це дует випускників Державної школи циркового мистецтва, створений 

Антеком Бородзюком та Мацеєм Чарським. Їх шоу — це надзвичайне поєднання акробатики, 

танцю, жонглювання та гумору в унікальній формулі! У своєму повнометражному виступі 

«Rympau Duo Show» вони дозволяють глядачам вирішити, яку з широкого спектру 

майстерності вони продемонструють цього разу. 

 

https://carnavallublin.eu/pl/wydarzenia/kolektyw-kejos-epitafium-blazna-drugi-pokaz
https://carnavallublin.eu/pl/wydarzenia/rympau-duo-rympau-duo-show-wstep-wolny


Практична інформація: 

Коли: 29 та 30 липня 

 

Де: площа перед Центром Культури в Любліні 

 

Для кого: вистава без вікових обмежень 

 

Тривалість: 30 хв. 

 

Вхід вільний 

 

 

 

 

 

 


