
Przedstawiamy bohaterów tegorocznego festiwalu! 

 

Układ Formalny z Wrocławia zagra dla Was spektakl "W stronę słońca"  9 września w Kluczborski 

Dom Kultury 🙂 Zapraszamy małych, średnich i dużych! W tej 50-minutowej, zabawnej historii 

o uroczej muszce ukrytych zostało sporo istotnych pytań.  

“Dawno, dawno temu... a właściwie dziś wraz ze wschodem słońca, na świat przyszła muszka 

Jętka. Maleńki rozmiar nie przeszkadza jej wcale w snuciu wielkich planów. Jest tylko jeden 

problem...Nasza bohaterka nie wie jeszcze, że wszystkie muszki z jej rodziny żyją jeden dzień. 

Jak sobie poradzi z takim obrotem zdarzeń?” 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tym razem coś specjalnie dla maluchów (ale nie tylko!) 

13 września na terenie Centrum Kluczborska Bajka (dawna Fampra)  

„Lufcik na korbkę” zagra spektakl "Teo, przyjazny dinozaur". Lufcik to kolektyw artystyczny, 

opierający swe prezentacje na wielorakich technikach scenicznych – żywy plan, kuglarstwo, 

teatr lalek, teatr tańca, koncert, pantomima, fireshow.  

"Teo to teropod (jego autentyczne szczątki zostały odnalezione kilka lat temu w Lisowicach, na 

Śląsku), ale wcale nie taki groźny i drapieżny. Raczej miły, śmieszny i odrobinę zagubiony.  

W sobie tylko wiadomy sposób przespał fakt, że dinozaury wyginęły i teraz czuje się bardzo 

samotny. Czy muzyczny Smok Smoczysław i Strzyga Aga pomogą mu zrozumieć kim jest  

i odnaleźć przyjaciół? Z pomocą publiczności na pewno się uda!" 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Kolejni bohaterowie Festiwalu, czyli... gospodarze!  10 września w ZSO Kluczbork spektakl 

"Ferdydurke" zagra dla Was Living Space Theatre. To propozycja przede wszystkim dla 

młodzieży, ale nie tylko. Obejrzyjcie krótki zwiastun spektaklu!  

Człowiek nie jest ukształtowany raz na zawsze, ale ciągle stwarza się i zmienia w naszych oczach 

pod wpływem innych ludzi i otoczenia. Co gorsze, „uzależnia się od swego odbicia w duszy 

drugiego człowieka, chociażby ta dusza była kretyniczna” (W. Gombrowicz). Czy człowiek może 

być autentyczny – stworzyć formę własną niezależną od innych? 

 



Podobno artyści często chodzą z głową w chmurach, ale... czy widzieliście kiedykolwiek spektakl 

w przestworzach...? Cumulus to spektakl grupy LINEACT z gościnnym udziałem wielokrotnego 

Mistrza Świata turnablismu, a w tym roku również finger drummingu Steve Nash’a, który 

towarzyszył będzie tego wieczoru artystom, tworząc z nimi muzyczny live act. 

Spektakl tworzony jest w technice tańca wertykalnego. Opowiada o nagromadzeniu, skupieniu 

w jednym miejscu i czasie tylko i aż dwójki bohaterów, ich doświadczeń, przeżyć oraz emocji. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Szczudła, ogień, efekty świetlne, przejmująca muzyka, ruch i słowo - to wszystko w jednym 

spektaklu!  Kolejnym bohaterem naszego festiwalu jest Teatr Biuro Podróży  z Poznania, który 

zagra spektakl "Carmen Funebre" 12 września! Będzie się działo!  

Spektakl powstał w trakcie wojny w Jugosławii. Inspiracją, a właściwie impulsem do jego 

stworzenia były nasilające się konflikty etniczne, wybuchy nacjonalizmów, przemoc, wzajemna 

wrogość oraz manipulacja nastrojami społecznymi, która podpaliła Bałkany. Spektakl był grany 

ponad 500 razy w 58 krajach na całym świecie. 

 


