
XI Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicznych

i Precyzji w Radomiu

W dniach 4-5 czerwca 2022 r. odbędzie się XI edycja Międzynarodowego Festiwalu Artystów Ulicznych i Precyzji w

Radomiu. Impreza znana mieszkańcom od lat przyciąga tłumy na radomski deptak, oferując niecodzienne występy artystów
z całego świata. Festiwal to jedyna okazja, by podziwiać legendarne pokazy największych gwiazd sztuki ulicznej. Dzięki

otwartej formule dostosowanej do odbiorców w każdym wieku, gwarantuje niezwykłą zabawę oraz niezapomniane

wrażenia. Podczas jednego weekendu Radom zamienia się w stolicę sztuki ulicznej, podczas, której występują uzdolnieni

kuglarze, iluzjoniści, monocykliści, żonglerzy, połykacze ognia, akrobaci i wiele innych niezwykłych postaci.

W tym roku Festiwal zostanie poszerzony o kilka nowych elementów:

● Spektakularny teatralno-cyrkowy pokaz sceniczny, przygotowany specjalnie na potrzeby Festiwalu.

Spektakl opowiada w sposób metaforyczny  historię Radomia oraz jego przemian. Głównym środkiem

przekazu są szeroko pojęte sztuki cyrkowe

( akrobatyka, gimnastyka powietrzna, żonglerka itp.) co w połączeniu z teatrem ruchu i oprawą
taneczną tworzy widowiskowy spektakl. Odbędzie się on na Sali Koncertowej w Urzędzie Miasta, wstęp

bezpłatny- obowiązywać będą wcześniejsze zapisy poprzez wygenerowanie bezpłatnej wejściówki

online. Link do zapisów:

https://eventon.click/wydarzenie/spektakl-teatralno-cyrkowy/

● Finałowy pokaz Fire-Show - rozbudowany o efekty pirotechniczne pokaz tańca z ogniem. Jedne z

największych pokazów Fire-show w Polsce, wzbogacone o niezwykle efektowne wyrzutnie ognia

wytwornice płomieni oraz płonący napis “RADOM”

● Pokazy Highline oraz warsztaty Slackline - pokazy chodzenia po linie zamontowanej pomiędzy

drzewami w przestrzeni Parku Kościuszki. Grupa profesjonalistów w tej dziedzinie, zaprezentuje sztukę
balansowania i chodzenia po taśmie/linie na wysokości. Dodatkowo zostaną zorganizowane warsztaty

dla chętnych z chodzenia na linie na małej wysokości- slackline.

● Ogólnopolski Turniej Magików - odbędzie się na terenie Parku Kościuszki w Muszli Koncertowej, a

uczestnicy pojawią się z całej Polski. Publiczność będzie miała okazję wytypować zwycięzcę poprzez

głosowanie na profilu Instagram - @festiwalartystow_radom. Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości

2000 zł oraz będzie mógł zaprezentować ponownie swoje umiejętności podczas Pokazu Iluzji w

Urzędzie Miasta

● Sceniczny Pokaz Iluzji - Pokaz w wykonaniu 3 iluzjonistów oraz 4 osoby- zwycięzcy Ogólnopolskiego

Turnieju Magików. Odbędzie się on na Sali Koncertowej w Urzędzie Miasta- wstęp bezpłatny.

Link do wygenerowania bezpłatnego biletu- https://eventon.click/wydarzenie/sceniczny-pokaz-iluzji/

Zachęcamy do śledzenia wydarzenia na FaceBook’u:

https://www.facebook.com/events/527748318702323?active_tab=about

oraz obserwowania profilu na Instagram:

@festiwalartystow_radom.

Szczegółowy harmonogram wydarzenia zostanie udostępniony na wydarzeniu na portalu Facebook.

Ramowe godziny trwania imprezy poniżej:

Sobota - 04.06.2022

17:00 - 21:30

Niedziela - 05.06.2022 r.

16:00 - 21:30

WAŻNE: Prosimy, by w każdej publikacji na końcu informacji, znajdował się zapis:

“Współorganizatorem wydarzenia jest Miasto Radom. Wydarzenie współfinansowane ze środków Samorządu

Województwa Mazowieckiego.”

https://eventon.click/wydarzenie/spektakl-teatralno-cyrkowy/
https://eventon.click/wydarzenie/sceniczny-pokaz-iluzji/

