
Burmistrz Dzielnicy Ochota, Ośrodek Kultury Ochoty oraz Stowarzyszenie Scena 96  zapraszają na 

XXIII Międzynarodowy Festiwal Sztuka Ulicy.  

Festiwal odbędzie się w dniach 28 czerwca oraz 3-5 lipca. 

 

Organizatorzy Festiwalu zapraszają do współtworzenia tego wydarzenia artystów sztuki cyrkowej  z 

całej Polski! W ramach festiwalu zaprezentowana będzie Otwarta Scena Cyrkowa oraz zorganizowane 

zostaną Mistrzowskie Lekcje Sztuki Cyrkowej – zapraszamy do zapoznania się z ofertami! 

 

Otwarta Scena Cyrkowa: 

Międzynarodowy Festiwal Sztuka Ulicy zaprasza grupy artystyczne lub artystów sztuki cyrkowej do 

udziału w organizowaniu  OTWARTEJ SCENY CYRKOWEJ. 

Jeżeli potrafisz żonglować, połykać ogień, kręcić Hula Hop, rzucać diabolo lub posiadasz inne 

niezwykłe umiejętności i chciałabyś  zaprezentować swój kunszt przed publicznością – zapraszamy! 

Chętnych artystów prosimy o zgłaszanie się na adres mailowy podany poniżej do dnia 28 czerwca 

wraz z opisem swojego programu i działalności. Chętnie odpowiemy na wszelkie dodatkowe pytania 

a z zakwalifikowanymi osobami/grupami będziemy kontaktować się indywidualnie, droga mailową.  

Czas i miejsce: 4 i 5 lipca 2015, Park Szczęśliwice, Warszawa 

Warunki udziału: prześlij swoje CV wraz z programem prezentacji lub opisem swoich umiejętności 

Data nadsyłania ofert: 28.06.2015 r 

Szczegóły pod mail: sztukaulicy@tlen.pl, na stronie www.sztukaulicy.pl oraz na FB Festiwal Sztuka 

Ulicy.  

 

Mistrzowskie Lekcje Sztuki Cyrkowej: 

Jeżeli chciałbyś udoskonalić swoje umiejętności, popracować nad wyrazem artystycznym, poznać 

mistrzów w swojej dziedzinie, pogłębić tajniki wybranej dyscypliny zapraszamy na MISTRZOWSKIE 

LEKCJE SZTUKI CYRKOWEJ organizowane w ramach XXIII Festiwalu Sztuka Ulicy! 

Warsztaty prowadzone będą w obrębie dwóch dziedzin: żonglerki indywidualnej i grupowej oraz 

diabolo. Każdy z warsztatów będzie trwał ok. 2 godzin dziennie, w dniach 4 i 5 lipca 2015. Chętni 

proszeni są o przesyłanie swoich zgłoszeń wraz CV zawierającym opis swoich umiejętności, do dnia 28 

czerwca 2015 na podanego poniżej maila. Liczba miejsc jest ograniczona.  Na wszelkie dodatkowe 

pytania będziemy odpowiadać indywidualnie a zakwalifikowane osoby zostaną powiadomione droga 

e-mailową. 

UWAGA! Warsztaty są odpłatne. 
Czas i miejsce: 4 i 5 lipca 2015, Park Szczęśliwice, Warszawa 

Warunki udziału: prześlij swoje CV wraz z opisem swoich umiejętności 

Data nadsyłania ofert: 28.06.2015 r, -  liczba miejsc ograniczona! 

Opłata manipulacyjna: 100 zł (płatność wnoszona przelewem po otrzymaniu informacji o przyjęciu 

na listę uczestników lekcji) 

Szczegóły pod mail: sztukaulicy@tlen.pl, na stronie www.sztukaulicy.pl oraz na FB Festiwal Sztuka 

Ulicy.  
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Prowadzący: 
 

Łukasz Witkowski – żongler i animator. Ponad 10 letnie doświadczenie w sztuce teatralnej i cyrkowej 

zdobywał podczas występów na scenach europejskich m.in. w Hiszpanii, Francji, Włoszech, 

Niemczech, Czechach i Polsce. Ukończył kurs pantomimy i ekwilibrystyki Szkoły Cyrkowej w 

Barcelonie. Wielokrotny uczestnik konwentów i festiwali żonglerskich m.in. w Monachium, 

Barcelonie, Karlsruhe, Carvin i Pradze. Współzałożyciel  Stowarzyszenia Kejos Theater i współtwórca 

pierwszego w Polsce festiwalu teatralno-cyrkowego – Środkowo Europejskie Spotkania Teatralno-

Cyrkowe. 

Luis Hernandez -  Diabolo zajmuje się od 9 lat, jednocześnie zajmował się żonglerką a swoim 

doświadczeniem dzielił się podczas prowadzonych zajęć czy warsztatów na spotkaniach żonglerów 

zarówno w Polsce (Slot Art Festiwal 2014) jak i zagranicą (EJC, Circo Fiestas). Jako doświadczony 

artysta występował wielokrotnie w Polsce ( Carnaval Sztuk-Mistrzów, gala Zelka Festiwal, Cabaret 

Sztuk-Mistrzów) i zagranicą (EJC). 

 

  


