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POULIČNÍ AKROBATICKÁ INSCENACE



OnTheRoad – komediální souboj dvou rivalů o přízeň půvabné ženy

Pouliční akrobatická inscenace, ve které jsou zakomponovány
akrobatické equipmenty, při kterých se Vám bude tajit dech -
provazochodec / akrobacie v kruhu / tanec / cyr wheel / straps.

Komediální souboj dvou protivníků o přízeň jejich vyvolené, při kterém
se vzájemně popichují, kdo je lepší a získá její srdce. Ženský půvab totiž
dokáže oběma pěkně zamotat hlavu. Romance a napětí, kdo upoutá
srdce rozverné akrobatky?

Inscenace reprezentuje Českou republiku na zahraničních kulturních
festivalech. Premiéra proběhla v Řecké Soluni v rámci Elefante festival.
Představení navštívilo Bulharsko, Polsko, Belgii, Itálii a také české
kulturní akce.

Inscenace získala cenu PUBLIKA v roce 2019 na MIM Fest v Miláně.
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Jindřich Kopidol
provazochodec,  balanční 
žebřík, tanec

„Pohyb je pro mne
neodmyslitelnou součástí
mého života. Věnuji se
acroyoze a provazochodectví.
Je pro mne důležité se stále
posouvat a motivovat
ostatní.“

Lukáš Bezděk
Cyr wheel, straps, kostka

„Cyr wheel je pro mne
zábavou a prací zároveň, do
každého vystoupení jdu
naplno a užívám si každou
minutu, je to skvělý pohyb,
kterého se nikdy nevzdám.“

ÚČINKUJÍCÍ

Alžběta Moravcová
akrobacie v kruhu, tanec, 
akrobacie v kostce

„Jsem profesionální
akrobatka a lektorka. Miluji
akrobacii v kruhu, a to
především ve výškách, je to
čistý adrenalin. Vnímám jen
sebe, tu prázdnotu kolem,
svůj dech a tlukot srdce.“
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TECHNIKA



Cirkus trochu jinak, z. s. je kreativní, artistická a umělecká společnost,
která od roku 2006 vytváří originální a zábavné programy pro širokou
veřejnost v oblastech nového cirkusu a pouličního divadla.

Všechny naše činnosti směřují k jednomu z hlavních cílů, kterým je
osvěta veřejnosti v oblasti nového cirkusu a pouličního divadla, jakož i
rozvoj těchto uměleckých oborů. Stejně tak využití těchto oborů a
aktivit do nich spadající v sociální, kulturní oblasti a ve
vzdělávání. Snažíme se tak přispívat k pozitivnímu vývoji ve
společnosti, kultuře, mezilidských vztazích či k podpoře kreativního
přístupu k veřejnému prostoru.

Podílíme se na realizaci festivalů a přehlídek v čele s ostravským
festivalem nového cirkusu a pouličního divadla CIRKULUM.

V Ostravě jsme vybudovali centrum pro rozvoj nového cirkusu
a souvisejících aktivit v podobě projektu UmCirkum – platforma pro
nový cirkus.

O NÁS

http://www.cirkusjinak.cz/co-delame/cirkulum/
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