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CIRQUE ICI
– Johann Le Guillerm 

/Francja/

Spektakl „SECRET”
7, 8, 12 wrzeÊnia, godz.19:30, 

10, 11 wrzeÊnia, godz. 20:30

Niesamowity spektakl w wykonaniu jednego aktora 

– dobrego czarownika. Johann le Guillerme – artysta 

cyrkowy, ekwilibrysta, manipulator i twórca przedmiotów 

okie∏znuje je na oczach publicznoÊci i nadaje im nowe 

znaczenia. A wszystko to z towarzyszeniem tworzonej na 

˝ywo muzyki i w precyzyjnie wyre˝yserowanych Êwiat∏ach.

Bilety w cenie 20 z∏otych do nabycia:

Sto∏eczna Estrada, ul. Marsza∏kowska 77/79  
 – tel. 849 68 84, 0 600 058 877,
ZASP – tel. 621 94 54,  621 93 83, EMPIK  
 – tel. 551 44 37, 625 12 19,
D.H. „SEZAM”, ul. Marsza∏kowska 126  
 – tel. 0 602 838 646,
Hala Targowa „WOLA” – tel. 632 77 79 
 oraz na miejscu przed spektaklem

TEATR MARIONETEK z Baku 

Spektakl „ARSHIN MAL ALAN” 

14, 15 wrzeÊnia godz. 20, 16 wrzeÊnia godz. 16:30 i 20

Dom Kultury ÂródmieÊcie, ul. Smolna 9

Unikalne na scenach Êwiatowych lalkowe wykonanie 

opery komicznej. Niezwykle plastyczne i perfekcyjnie ani-

mowane marionetki w zrealizowanej z niezwyk∏ym piety-

zmem scenografii wywo∏ujà niezapomniane wra˝enie.

Rezerwacja miejsc na spektakle – www.transkaukazja.pl

KARAIMI – Siedem Wieków WÊród Nas 

Spotkanie Zwiàzku Karaimów Polskich

18 wrzeÊnia, godz. 16

Ognisko Pracy Pozaszkolnej – ˚oliborz, ul. Ks. Popie∏uszki 13

Celem spotkania jest przybli˝enie warszawiakom histo-

rii i kultury Karaimów – najmniej licznej grupy etnicznej 

zamieszkujàcej tereny Polski. Prezentacja orientalnej 

kultury i dziedzictwa tutejszych Karaimów i

powiàzania ich z polskoÊcià.

Akcja „JESTEM CZ¸OWIEKIEM”  

Projekcje, 9-18 wrzeÊnia, godz. 20-24 

Rondo Dmowskiego

Akcja fotograficzna  – prezentacja  przez pryzmat indy-

widualnych losów, mniejszoÊci narodowych oraz przed-

stawicieli innych kultur zamieszka∏ych w Warszawie i 

pracujàcych na Stadionie X-lecia.

Na wszystkie imprezy WST¢P WOLNY*
*Bilety – spektakl Cirque ICI

7-18 wrzeÊnia 2005
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Fortuna
Company Ambasada Republiki 

Azerbejd˝aƒskiej

Azer Pol
Rovshan Rzayev

Prezydent Warszawy
Lech Kaczyƒski

Scenariusz Festiwalu: Jacek Gintowt, Dariusz Jarosiƒski, 
S∏awomir Kuczmierowski, Roman Rewakowicz.

Klub festiwalowy CAFE KULTURALNA

W dniach 7-18 wrzeÊnia Cafe Kulturalna jest klubem 

festiwalowym pierwszego Festiwalu Na Skrzy˝owaniu 

Kultur. W tym czasie zapraszamy na kulinarne 

skrzy˝owanie kultur, czyli wschodnie menu!

www.kulturalna.pl



Imprezy Towarzyszàce:

GRAFIKI MA¸GORZATY DMITRUK  

Wernisa˝, 8 wrzeÊnia, godz. 18

Cafe Kulturalna

Ma∏gorzata Dmitruk – dyplom z wyró˝nieniem w war-

szawskiej ASP otrzyma∏a w 1999 r. w pracowni prof. 

W∏adys∏awa Linieckiego. Prezentowane prace pochodzà 

z ró˝nych lat ale majà dwie cechy wspólne: wszystkie sà 

litografiami i tematykà nawiàzujà do pogranicza kultur 

polskiej i bia∏oruskiej.

Koncert „SVET BOOGIE BAND” /Bia∏oruÊ/  

10 wrzeÊnia, godz.22 

Cafe Kulturalna 

Svet Boogie Band to s∏ynny zespó∏ z Bia∏orusi, grajàcy 

muzyk´ okreÊlanà jako chicago blues, boogie woogie. 

Program zespo∏u sk∏ada si´ z utworów ojców bluesa 

(Muddy Waters), utworów autorskich, melodycznych 

standardów bluesowych.

Bia∏oruÊ – kraj w Europie...

FILMY w Cafe Kulturalna, 12 wrzeÊnia, godz. 21 

Afmin, La-bas, Arina re˝. Jean Counet

Polska francuska re˝. Tomasz Sztajer

Jak obcokrajowcy widzà Polsk´? Jakie sà ich zwiàzki z 

naszym krajem? To wspólny temat projekcji.

Teatr CONTINUO /Czechy/  9 wrzeÊnia, godz. 22

Spektakl „TO MUCH TO THE TOUCH”

 Spektakl jarmarczny, kukie∏kowy czyli uliczny cyrk. Ruch, 

muzyka, kukie∏ki i kuk∏y, gra aktorska, cyrkowe i akrobatyczne 

techniki, jak równie˝ technika i w∏asny styl – to wszystko two-

rzy indywidualnà estetyk´ inscenizacji, która urzeka i zniewala.

Teatr TITANIC /Niemcy/ 16 wrzeÊnia, godz. 22

Parada „FIREBIRDS”

WyÊcig maszyn latajàcych, a raczej parodí  wyÊcigu i 

zwiàzane z tym niebezpieczeƒstwa, obserwuje Czarny Anio∏. 

Tylko jednej osobie pomo˝e zrealizowaç marzenia…

Teatr WOSKRESINNIA /Ukraina/  

17 wrzeÊnia, godz. 21

Spektakl „FIESTA”

Podczas ostatnich 800 lat wokó∏ miejskiego ratusza we Lwo-

wie wydarzy∏o sí  wiele ciekawych rzeczy... Niektóre z nich 

by∏y tajemnicze, inne rozgrywa∏y sí  wÊród wojennej zawieru-

chy… Wykorzystujàc wspania∏à scenografi´, ∏àczàc elementy 

teatru dramatycznego i teatru ruchu, Lwowski Teatr Woskre-

sinnia opowiada historí  miasta.

Teatr DEREVO /Rosja/ 18 wrzeÊnia, godz. 17

Parada „PIERROT”

Parada ma form´ interaktywnej zabawy aktorów z prze-

chodniami. Pierrot nie umiera tak po prostu, ale zawiera 

uk∏ad ze Âmiercià i mo˝e przyjrzeç si´ przez krótkà 

chwil´ temu, co si´ z nim stanie po egzekucji. Egzekucja 

Pierrota to opowieÊç o tym jak trudno jest umrzeç, gdy 

jest si´ komikiem.

MUZYKA UKRAINY  9 wrzeÊnia, godz. 19

RUS¸ANA, Huculski Zespó∏ PieÊni i Taƒca

Zderzenie kultur ukraiƒskich. Z jednej strony Huculski 

Zespó∏ PieÊni i Taƒca prezentujàcy tradycyjny repertuar lu-

dowy, z drugiej gwiazda muzyki POP, zdobywczyni I nagro-

dy na Festiwalu Eurowizji 2004 – Rus∏ana w „dzikim”, choç 

równie˝ czerpiàcym z tradycji ludowej repertuarze.

ROSYJSKA ORKIESTRA SYMFONICZNA 

10 wrzeÊnia, godz. 18

Orkiestra Symfoniczna z Moskwy

Yuri Tkaczenko – dyrygent

Wydarzenie dla koneserów, ale nie tylko. Uznana na 

ca∏ym Êwiecie orkiestra gra najs∏awniejsze utwory kom-

pozytorów rosyjskich. W programie Czajkowski, Mu-

sorgski, Borodin, Rimski-Korsakow i Glinka.

RYTMY KAUKAZU 11 wrzeÊnia, godz. 18

Gevorg Dabaghyan z zespo∏em /Armenia/

Chór Rustavi /Gruzja/

Tradycyjna muzyka armeƒska i gruziƒska, wokalna i wokal-

no-instrumentalna. Gevorg Dabaghyan to jeden z najlep-

szych na Êwiecie instrumentalistów grajàcych na charakte-

rystycznym dla armeƒskiej kultury duduku. Chór Rustavi to 

znakomity zespó∏ gruziƒskich, wokalnych tradycji.

NARODNY ALBOM 15 wrzeÊnia, godz. 19

Spektakl Muzyczny /Bia∏oruÊ/

Pierwsza bia∏oruska rock-opera. Jej twórcy Leon Wolski i Micha∏ 

Aniepandystau to znani bia∏oruscy dysydenci. W spektaklu wyko-

rzystali muzyk  ́ludowà nadajàc jej ostre rockowe brzmienie.

FOLK FRONT 16 wrzeÊnia, godz. 19

Mandry i Tartak + etno-trio HULAJHOROD /Ukraina/

Vataga /Rosja/

Osimira /Bia∏oruÊ/

Cztery zespo∏y grajàce bardzo ró˝nà muzyk´ przy 

u˝yciu bardzo bogatego instrumentarium. ¸àczy ich 

zami∏owanie do kultur ludowych swoich narodów. Lide-

rzy grup to wnikliwi badacze folkloru, a jednoczeÊnie 

nowoczeÊni muzycy.

BALLADA BEZ GRANIC 17 wrzeÊnia, godz.18

¸ada Gorpienko z zespo∏em /Ukraina/

Marija Krupoves z zespo∏em /Litwa/

Sergiej Nikitin z zespo∏em /Rosja/

Jablkoñ /Czechy/

Wyjàtkowy koncert prezentujàcy piosenk´ literackà 

naszych sàsiadów. Obok charyzmatycznego barda 

rosyjskiego Sergieja Nikitina us∏yszymy oryginalnà 

twórczoÊç muzycznà czeskiego zespo∏u „Jablkoƒ”, 

ballady i pieÊni Mariji Krupoves i nastrojowe utwory 

¸ady Gorpienko.

KONCERT MUZYKI ˚YDOWSKIEJ  

18 wrzeÊnia, godz.18

Ha’Oman Hai Ensemble /Izrael/, Eve’s Women /Izrael/

Pierwszà czeÊç koncertu wype∏nià chasydzkie pieÊni 

Nigunim inspirowane dawnym folklorem polskim 

i ba∏kaƒskim, w oryginalnych aran˝acjach muzy-

ków, przeplatane instrumentalnymi improwizacjami 

i s∏ownym komentarzem. W drugiej cz´Êci koncertu 

˝eƒski zespól „Eve’s Women” zaprezentuje znakomità 

muzyk´ b´dàcà po∏àczeniem jazzu, rocka i etnicznej 

muzyki ˝ydowskiej wschodu i zachodu.

Koncerty w namiocie Sztuka performance Imprezy towarzyszàce


