
pátek 3. srpna
18.00–21.00 / Žižkovo náměstí a přilehlé ulice
MIME PRAQUE: ANIMÁCI
Interaktivní estrády v podání mimů, klaunů, žonglérů a chůdařů, 
kteří vás budou provázet celým festivalem. Postarají se o vás vždy 
mezi jednotlivými představeními a pobaví krátkými výstupy, nebo 
improvizacemi. 

19.00 / Žižkovo náměstí
BRATŘI V TRICKU: BRATŘÍ SPECIÁL
žonglování
Zveme vás na neutuchající studnici humoru - laskavého i sebeiro-
nického v kombinaci s bravurně zvládnutým žonglérstvím. Bratří 
speciál je vždy jedinečný a neopakovatelný, protože o jeho průbě-
hu rozhodují diváci!
Bratři v tricku v tomto speciálu přivážejí do Tábora rekvizity a čís-
la ze všech svých představení. Ať už mají zahrát Malíře, Plovárnu 
nebo Prasečí cirkus, vždycky je doprovází pořádná dávka smíchu 
a bravurního žonglérství. Čísla jsou vložena do klobouku – račte 
losovat!
Koncept a hrají: Vašek Jelínek a Adam Jarchovský

20.00 / Žižkovo náměstí
LOSERS CIRQUE COMPANY: LOSERS
nový cirkus
Vítězové prvního ročníku soutěže Československo má talent, akro-
batické duo DaeMen, přiváží novocirkusové představení na motiv 
básně Osudový stín Anny-Marie Mlezivové. Losers chtějí poeticky 
ukázat, jak v dnešním rychlém světě řada lidí ztrácí svou osobnost, 
čas na sebe a na své soukromé životy. V této inscenaci uvidíte 
řadu dechberoucích momentů, které jsou střídány výbuchy smíchu 
během komických výstupů beatboxera En-drua.
Skupina LOSERS je špičkou českého nového cirkusu, kterou pro-
stě musíte vidět.
Scénář, režie a choreografie: Jarek Cemerek, akrobatické se-
stavy: Petr Horníček, kostýmy: Andrea Rubin Smělíková, Eva Su-
chánková, body drumming: Carli Jefferson, hudba: Ondřej Havlík 
- En.dru, účinkují: Jana Vrána, Jana Telcová, Matyáš Ramba, Petr 
Horníček, Jindřich Panský, Lukáš Macháček, Vítězslav Ramba

21.00 / Žižkovo náměstí
ERIKA STÁRKOVÁ
koncert
Erika Stárková je herečka, zpěvačka a textařka se slovensko-ně-
meckými kořeny. Svou hudbu tvoří zcela intuitivně za pomocí synte-
zátoru, vokodéru, dalších nástrojů a svého hlasu. Nespadá do žád-
né hudební škatulky, naopak si sama vymyslela svůj žánr: Intuitivní 
Elektro Poetry. Jedinečná hudba, která vzniká v daný okamžik jen 
pro ten okamžik, je odrazem jejího vnímání světa a celé její tvor-
by. Ráda se přitom inspiruje přírodou, ke které získala silný vztah 
ve svém dětství na Vysočině.

sobota 4. srpna
10.00–11.00 a 12.30–20.00 / Žižkovo náměstí a přilehlé ulice
MIME PRAQUE: ANIMÁCI
Interaktivní estrády v podání mimů, klaunů, žonglérů a chůdařů, 
kteří vás budou provázet celým festivalem. Postarají se o vás vždy 
mezi jednotlivými představeními a pobaví krátkými výstupy nebo 
improvizacemi. 

13.00 / Pražská ulice
MALÉ DIVADÉLKO PRAHA: O KOHOUTKOVI
A SLEPIČCE
loutkové divadlo
Kdo by neznal klasickou pohádku O kohoutkovi a slepičce, kterak 
se slepička snaží zachránit chamtivého kohoutka. Není právě lako-
most a chamtivost hlavním tématem nejen příběhu, ale i dnešního 
světa? Dá se vůbec z tohoto příběhu udělat legrace? Dá se poučit? 
Na to ať zkusí odpovědět naše představení.
Autoři a hrají: Anna a Rostislav Novákovi

14.00 / Velký šanc
HOMBRE
klaunské představení
Plavčík, pláž, písek, sluníčko, koupačka, lehátka, bazén, moře, 
kuře, stavení...
Co z toho potkáte na své dovolené? A bude bezpečná? Zvládnete 
ji vůbec přežít? Smích i černý humor, ale hlavně nadhled nad všemi 
zájezdovými patáliemi, to vás čeká a nemine v nejnovějším předsta-
vení skupiny Hombres jménem… HOMBRE.
Pouliční blázni, kteří nic neberou úplně vážně, vás možná naučí ne-
brat tak vážně ani váš život.
Upozornění: Hombre musíte vidět ještě než letos pojedete na dovo-
lenou, anebo hned po návratu.

15.00 / náměstí Mikuláše z Husi
FILIP HAJDUK (SK): HRANÍ NA HRANĚ
klaunské představení
Show historického Šaška Fjodora je plná improvizace, žonglová-
ní, balancování, humoru, veselí a především radosti ze hry. Jde o 
veselou podívanou určenou pro všechny věkové i jiné kategorie. 
Režiséry tohoto představení jsou diváci a nikdo, ani sám Šaško, 
nemůže s jistotou tvrdit, že tuší, jak to dopadne. Jen na divácích 
záleží budoucnost představení, budoucnost Šaškova, budoucnost 
jako taková. Jaká bude? Přijďte a uvidíte!

16.00 / Žižkovo náměstí
MURANGA CIPCO (SP)
one man show
Excentrický charakter, který rád balancuje předměty a experimen-
tuje s hudbou a vtipem. Improvizuje se všemi a vším, vždycky 
a všude, kde vidí i jen drobnou šanci na výbuch smíchu a vytváření 
humoru. Jeho entuziasmus je nezlomný a ve své show Mauranga 
svobodně vyjadřuje každý svůj ztřeštěný nápad, doslova každou ší-
lenost, čímž vytváří komický svět bez hranic mezi hercem a diváky.
Autor a hraje: Mauro Wolynski

17.00 / Tržní náměstí
CIRCO FRICO (IT_CZ): TAKE AWAY
nový cirkus
Ve svém pouličním představení toto česko-italské duo vypráví po-
mocí různých cirkusových disciplín o tom, jak Circo Frico vzniklo 
a o tom, co je vlastně to tajemné „Frico“. Jak se z jednoho kuli-
nářského zážitku stala mírová mise, a jak z jednoho náhodného 
setkání vzniklo představení, které objelo svět. Netřeba dodávat, 
o komiku není nouze.
Autoři a hrají: Klára Hajdinová a Mattia Comisso

18.00 / Velký šanc
LA MECANICA (SP): DUO
fyzické divadlo, světová premiéra
Duo je pohybové pouliční představení, které řeší zásadní lidskou 
otázku: Buď si začneme naslouchat a vnímat jeden druhého, ane-
bo se pozabíjíme. Vše se odehrává v jednoduché metafoře, kdy se 
potkají dva cizí lidé, aby zjistili, že společně dokážou najít jiné mezi-
lidské hodnoty. Tragédie může být i komická, takže tento odlehčený 
způsob vám umožní zaměřit se na skutečný zdroj lidských konfliktů, 
jejichž počátky by mohly být zcela bezvýznamné. 
Duo v Táboře je zcela výjimečnou událostí, protože jde o premiéru 
mezinárodního projektu ve spolupráci španělské skupiny La Meca-
nica, českého souboru Mime Prague za rezidenční podpory města 
Tábor.
Koncept: Pau Bachero, režie a dramaturgie: Radim Vizváry, hrají: 
Pau Bachero, Mon Joan Tiquat, hudba: Mon Joan Tiquat, výprava: 
Pau Auli, pohybová spolupráce: Marta Gorchs, produkce: Jenny 
Vila, Victoria Kersul, Ilona Hájková

19.00 / Žižkovo náměstí
MIRAMUNDO (SP)
koncert
Jsou lidé, kteří se jako světoobčané už narodí. Takový je i brazil-
ský hudebník a skladatel Luiz Murá, který se vydal do světa hle-
dat novou hudbu a inspiraci a na své cestě potkal spoustu muzi-
kantů a umělců se stejnou cikánsko-cestovatelskou duší jako on 
sám. Tak vznikla skupina MiraMundo. Její misí je sdílet své písně 
po celém světě, od těch nejintimnějších vokálních harmonií až po 
ty nejdivočejší večírkové popěvky. Svými příběhy zvou posluchače 
na kouzelnou cestu světem a MiraMundo tak zní jako soundtrack 
k cestování.
Hrají: Desirée Garcia Miras, Gloria Maurel, Agostino Aragno, Erne-
sto Vargas a Luiz Murá

20.00 / Žižkovo náměstí
CIRK LA PUTYKA: SLAPSTICK SONATA
nový cirkus
Spojení vrcholné akrobacie, Mozartových sonát a groteskní kome-
die éry němého filmu vytváří doslovnou kombinaci umění a popu-
lární kultury. Vizuální poezie se potkává s absurdní fyzickou komedií 
a současným cirkusovým projevem. Vzdušná akrobacie, pády, 
klauni, tanec a teatrální prvky, to vše se spojuje ve volně plynoucí 
proud odkazů na žánry od klasické opery po grotesku.
Režie: Maksim Komaro, hrají: Jiří Weissmann, Anna Schmidtmaje-
rová, Vojtěch Fülep, Michal Boltnar, Daniel Komarov, Šárka Bočková, 
akrobatická spolupráce: Janne Rosen, kostýmy: Kristina Záveská

21.00 / Žižkovo náměstí
BENGAS
koncert
Bengas jsou stálicí české i evropské hudební scény. Kombinují rom-
skou lidovou hudbu, balkánský folklór, rytmy Arábie a Španělska. 
Při své tvorbě spolupracují také s romským tanečním souborem 
Perum a světoznámými Gipsy Kings. Zpívají vždycky v romštině 
a jejich hudbu charakterizuje živelný temperament a procítění. 
Přijďte se nadchnout a protančit boty, protože Bengas přijíždějí 
na Komedianty v ulicích!
Hrají: Milan Migel Horvát, Martin Sivák, Petr Horvát, Zdeněk Kurej, 
Radek Sivák, Milan Kroka, Milan Kurej

22.00 / Žižkovo náměstí
PALITCHI
ohňová show
Circle of Light je dechberoucí představení, která propojuje mo-
derní fireshow s tradičním severoindickým uměním ohně Banethi, 
tancem, bojovými uměními a akrobacií – vše vprostřed hořících 
zářivých kruhů. Přijďte si užít krásu ohně se skutečnými profesio-
nály, kteří mají na kontě více než 800 představení. Zažijete podí-
vanou, která ozáří noční táborské ulice a rozhodně vás nenechá 
chladnými.

neděle 6. srpna
12.00 / Žižkovo náměstí a přilehlé ulice
MIME PRAQUE: ANIMÁCI
Interaktivní estrády v podání mimů, klaunů, žonglérů a chůdařů, 
kteří vás budou provázet celým festivalem. Postarají se o vás vždy 
mezi jednotlivými představeními a pobaví krátkými výstupy nebo 
improvizacemi.

12.30 / Žižkovo náměstí 
GEISSLLERS HOFCOMOEDIANTEN: O PODIVNÉ 
SVATBĚ DCERY HRABĚTE ŠPORKA
Přijďte se pobavit ctnostmi i malichernostmi hraběte Šporka v pou-
ličním představení s chůdami a živými loutkami. Uvidíte jedinečný 
příběh z fiktivních deníků Šporkova sekretáře, který vám podle kni-
hy Berty Laufrové představí Geisslers Hofcomoedianten. Ostatně 
kdo by mohl lépe zpracovat život slavného mecenáše, než tento 
soubor se zálibou ve všem barokním? V tomto představení uvidí-
te historické i naprosto parodické momenty, které se snad udály 
kolem provdání Šporkovy vzdělané dcery. Historie tu ale není tak 
zásadní jako zábava, a proto se máte na co těšit. 
Režie: Petr Hašek, dramaturgie: Helena Kebrtová, scénografie: 
Jitka Nejedlá, kostýmy: Jitka Nejedlá a Kristýna Šrolová, hrají: 
Martin Bohadlo, Claudia Eftimiadisová, Petr Šmíd, Bartoloměj 
Veselý
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13.00 / Pražská ulice
BUCHTY A LOUTKY: ZLATÁ HUSA
loutkové divadlo
Ó, ta zlatá husa, jak se leskne a jak je cenná, všechny si přivábí 
a přilepí. Jen nejmladší ze tří bratrů, kterého mají všichni za hlou-
pého, ji raději vezme ukázat princezně. To proto, že se mu prin-
cezna líbí a chce ji rozesmát. A vlastně by si ji klidně i vzal za ženu. 
Jenže pan král je proti, a tak musí přijít na pomoc i jedna hodná 
obryně. Zkrátka – chamtivost se nevyplácí, smutek je špatný rád-
ce a i ten poslední a vysmívaný se nakonec může stát králem. 
Ale dál... dál už raději přijďte do divadla, ať neprošvihnete šťast-
ný konec.
Výprava a loutky: Robert Smolík, Štěpán Pěnka, Radka Mizero-
vá, hudba: Tomáš Procházka, scéna: Adam a Jaromír Gottliebovi, 
hrají: Zuzana Bruknerová, Marek Bečka, Radek Beran, Vít Brukner, 
Lukáš Valiska

14.00 / Žižkovo náměstí
GEISSLLERS HOFCOMOEDIANTEN:
HRABĚ ŠPORK A ČERNÍ SOUSEDÉ
Zhlédněte další díl povídek o ctnostech a malichernostech hrabě-
te Šporka v pouličním představení s chůdami a živými loutkami. 
Čeká vás opět příběh z fiktivních deníků, který vám podle knihy 
Berty Laufrové představí Geisslers Hofcomoedianten. Říká se, 
že jsou grandiózní, energičtí, smyslní, svůdní, empatičtí, rytmičtí, 
hraví, strhující, ale především komediální. Jde tedy o ideální volbu 
pro zpracování dalšího hraběcího příběhu, tentokrát o tom, kterak 
se Špork postavil jezuitům a málem o všechno přišel. Nakonec to 
dobře dopadlo, ale co je ještě lepší – teď je z toho příběh, který vás 
zaručeně pobaví.
Režie: Petr Hašek, dramaturgie: Helena Kebrtová, scénografie: 
Jitka Nejedlá, kostýmy: Jitka Nejedlá a Kristýna Šrolová, hrají: 
Martin Bohadlo, Claudia Eftimiadisová, Petr Šmíd, Bartoloměj 
Veselý

15.00 / Žižkovo náměstí
MURANGA CIRCO (SP)
one man show
Excentrický charakter, který rád balancuje předměty, a ex-
perimentuje s hudbou a vtipem. Improvizuje se všemi a vším, 
vždycky a všude, kde vidí i jen drobnou šanci na výbuch smíchu 
a vytváření humoru. Jeho entuziasmus je nezlomný a ve své 
show Mauranga svobodně vyjadřuje každý svůj ztřeštěný nápad, 
doslova každou šílenost, čímž vytváří komický svět bez hranic 
mezi hercem a diváky.
Autor a hraje: Mauro Wolynski

16.00 / Tržní náměstí
TEATR NOVOGO FRONTA: ADEMENÁTO!
pohybové divadlo
Tadá, a je to tu: Magická hranice je překročena. Vstupte s námi 
do světa 5D a nevězte v nudné přítomnosti! Budoucnost je právě 
teď... na dosah vaší ruky... vlastně si dělám legraci – dnes už se 
vše ovládá hlasem.
No a o tom to je, protože právě váš hlas rozhodne, na co se bu-
dete dívat!
Rodinné představení o vlivu člověka na digitální vysílání, a o bu-
doucnosti, která je blíž, než si myslíme.
Autoři a hrají: Irina Andreeva, Lukáš Šimon

17.00 / náměstí Mikuláše z Husi
DIVADLO 100 OPIC: PES A DRAK
loutkové divadlo
Asi jsem čaroděj, když umím létat... ale jinak vím jen, že mám sedět  
na stromě a čekat. A na co? Tóóó... nevím.
Pohádka o pejskovi, kterého všude vyháněli. Nezdálo se totiž, že 
by – když vypadal, jak vypadal – byl normální. A také že nebyl. Byl 
totiž kouzelný, což nikdo netušil. Tedy... ani on to netušil. Než to 
však pejsek zjistil, musel odhalit záhadu létajícího čaroděje, najít 
krále a dokonce si zatančit s drakem! Co taky jiného s takovým 
drakem dělat, že?
Autor a hraje: Dominik Tesař

dílny
4. srpna / 13.00–18.00 / Žižkovo náměstí
LOUTKOVIŠTĚ
Děti! Přijďte si zahrát svojí oblíbenou pohádku konečně samy! Vždyť 
jen vy víte, jak skutečně končí... V našem loutkovišti si můžete vyzkou-
šet, jaké to je hrát loutkové divadlo - stát se na chvíli hercem, režisérem, 
hudebníkem nebo divadelním kritikem. A když nevíte jak začít, je tu pro 
vás kouzelný začátkovač, kde si můžete vylosovat začátek pohádky. 

4. a 5. srpna / 13.00–17.00 / Žižkovo náměstí
DÍLNA VZDUŠNÉ AKROBACIE s Cirkusem TeTy
Pro všechny, kteří chtějí viset hlavou dolů nebo se podívat na Tábor 
z několika metrů. Workshop na šále a hrazdě nabídne základy šplhu 
i jednoduché triky. Pro děti i dospělé.

4. a 5. srpna / 13.00–17.00 / Žižkovo náměstí
DÍLNA ŽONGLOVÁNÍ se souborem Levoruce
Pro ty, kteří si rádi hrají a zároveň chtějí získat nové zkušenosti 
a dovednosti v žonglování s různými předměty. Dílna je určena 
začátečníkům i pokročilým, dětem i dospělým.

4. a 5. srpna / 13.00–17.00 / Žižkovo náměstí
DÍLNA DIVADELNÍHO LÍČENÍ s make-up artistkou Smeries
Bělka, pudr a spousta barevných líčidel mají svou specifickou vůni, 
která provází celým životem každého komedianta. V této dílně si 
budou moci děti i dospělí vyzkoušet, jaké je žít s maskou na tváři.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
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