Fun Fatale 2017 – ženy a nový cirkus
Tisková zpráva, 2. března 2017
V pražském multifunkčním prostoru KD Mlejn
proběhne od 29. března do 2. dubna již šestý ročník
mezinárodního festivalu nového ženského cirkusu Fun
Fatale. Divákům opět nabídne akrobatky a jejich
skvělá vystoupení na zemi i ve vzduchu.
Tak jako každý rok, i letos se do Mlejna sjedou ženy
z různých koutů Evropy, aby oslavily svátek ženského
nového
cirkusu.
Spojení
divadla
a
často
až neuvěřitelných fyzických výkonů si právem získalo
nadšené příznivce mezi českými diváky. Letos se mohou
návštěvníci opět těšit na akrobatky nejen z Čech, ale
také z Německa, Švédska, Norska, Finska, Francie či
Portugalska.
Ojedinělý festival představí malým i velkým divákům
nevídané akrobatické kousky na zemi, na šálách,
hrazdách, lanech či dokonce na kovovém pletivu.
Vzduchem budou poletovat míčky žonglérek, nebude chybět elegance, ženská krása ani humor.
Zkrátka, v novém cirkusu si každý najde to svoje, z čeho si odnese nezapomenutelný zážitek.
Součástí je také program pro děti, které cirkus prostě milují. Aby ne, často při takových představeních
můžeme všichni na chvilku zapomenout na gravitaci, představit si, že umíme létat a že možné je snad
úplně všechno.
Komorní útulný prostor KD Mlejn umožňuje divákům obdivovat výkony umělkyň tak zblízka, jak je to
jen možné. Náročné výkony akrobatek, mimika jejich tváře a ojedinělá možnost přímého kontaktu
s publikem zprostředkovává nový cirkus doslova nadosah.Také proto však doporučujeme včasný
nákup vstupenek na vybraná představení, kapacita sálu v KD Mlejn je omezená.
Stále více nadšenců objevuje akrobatické disciplíny a zjišťuje, že to, co se zdálo nedosažitelné,
se mohou i sami naučit. Také letos proto budou součástí programu workshopy pro děti i dospělé, kde
se zájemci přiučí akrobatickému umění od těch nejlepších v oboru.
Těšíme se na setkání na letošním Fun Fatale. Program festivalových performancí i workshopů najdete
níže, další podrobnosti o jednotlivých představeních hledejte na www.funfatale.cz, kde probíhá také
předprodej vstupenek.
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PROGRAM FUN FATALE 2017

PERFORMANCE:
29. března
20:00 hod. Zahajovací site-specific performance v galerii Bubec, mezi uměleckými objekty Čestmíra
Sušky
Vystoupí: Cléo Lanfranchi /FR/, Natalie Reckert /DE/, Morgane Widmer /CH/, Stéphanie
N ´Duhirahe /CH/, Eliška Brtnická /CZ/
Hudba: Roman Džačar

30. března
19:30 hod. Tanter: Vixen /SWE, NOR/
Autorky a interpretky: Karoline Aamås (vertikální lano), Moa Asklöf Prescott (slackrope - volné lano) a
Elise Bjerkelund Reine (visutá hrazda a kontorsionistika)
TRAILER
20:45 hod. Ana Jordão: I am (k)not /PT
Autorka a interpretka: Ana Jordão (vertikální lano a manipulace)
TRAILER

31. března
19:30 hod. Roxana Küwen: Shift /DE
Autorka a interpretka: Roxana Küwen (visutá hrazda a footjuggling)
TRAILER

20:15 hod. Ilmatilla: To Every Cloud /FI, CZ/
Interpretky: Šárka Bočková, Eliška Brtnická/Isabel Schuster a Ilona Jäntti (Finsko), která je zároveň
režisérkou
Představení připravila Ilmatila - Ilona Jäntti ve spolupráci s pražským Cirkusem Mlejn.
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1. dubna
19:00 hod. Fun Fatale Kabaret /SWE, FR, DE, HU, CZ/
Komponovaný večer krátkých akrobatických výstupů performerek nového cirkusu z celého světa. (Cyr
wheel, foot-juggling, duo na visutém kruhu, slack-rope, párová akrobacie, manipulace a další).
Moa Asklöf Prescott /SWE/ slack rope
Roxana Küwen /GE/ hrazda a foot juggling
Karolína Křížková a Eva Stará /CZ/ hand to hand
Francesca Hyde /UK/ hair hanging
Zója Drávai a Zsófia Zoletnik /HU/ Hoops manipulation
Cléo Lanfranchi /FR/ kontorsionistika
Stéphanie N'Duhirahe /CH/ manipulace
Karoline Aamås /NO/ vertikální lano
Zója Drávai a Zsófia Zoletnik /HU/ duo na kruhu
Lili Parson /CH/ Cyr wheel
21:00 hod. Yablochkov Candle - koncert v doprovodu vzdušné akrobacie
Artistka Ilona Jäntti a zpěvačka a skladatelka Aino Venna vytvořili unikátní minimalistický klubový
kabaret. Hudba, bohatě ovlivněna francouzskými šansony a old school rock'n'rollem, se nenásilně mísí
s krásou vzdušné choreografie.
Choreografka, artistka: Ilona Jäntti
2. dubna
15:00 hod. Pro vas + workshop pro děti
Krátké představení o tom, jak se dá všechno pořádně zašmodrchat.
Na představení naváže workshop, kde si děti od 4 do 10 let budou moci vyzkoušet některé z kejklí,
které zrovna viděly.
Interpretka: Stéphanie N'Duhirahe
18:00 hod. Les Quat' Fers en l'aire: Gravir /FR/
Duo akrobatek (Gabi a Garance) je plně připraveno zdolat ty nejvyšší vrcholky! Jenomže díky
klimatickým změnám roztál všechen sníh a z obrovské hory zbyla jen její kostra...
TRAILER
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19:00 hod. Diskuze - uvádí Jana Korb
Oblíbená veřejná otevřená diskuze, které se zúčastní některé z účinkujících festivalu letošního, ale
také z minulých ročníků. Zapojit se mohou i diváci, diskuze bude probíhat v angličtině.

WORKSHOPY
28. – 29. března
Dvoudenní workshop vzdušné párové akrobacie
28. 3. 10:00 - 14:00 hod. A 29. 3. 16:00 - 19:00 hod.
Lektorka: Lucie N'Duhirahe /CH/

1. – 2. dubna
Dvoudenní workshop pozemní akrobacie a hand to hand
1. 4. 10:00 - 13:30 hod. a 2. 4. 11:00 - 14:30 hod.
Lektorky: Zója Drávai a Zsófia Zoletnik /HU/

8. – 9. dubna
Dvoudenní workshop vzdušné akrobacie na kruhu
8. 4. 14:00 - 18:00 hod. a 9. 4. 10:00 - 13:00 hod.
Lektorka: Ilona Jäntti /FI/
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