
 
XXI Międzynarodowy Festiwal Sztuki Ulicznej BuskerBus 
 
XXI Międzynarodowy Festiwal Sztuki Ulicznej BuskerBus odbędzie się w dniach 
19-27.08.2017. W tym roku sceną dla artystów z całego świata będą ulice we Wrocławiu, 
Zielonej Górze i Krotoszynie. 
 
Festiwal BuskerBus to święto sztuki, która dostępna jest na wyciągnięcie ręki. 
Interdyscyplinarny program przygotowany jest tak, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 
Ponad 20 grup zaprezentuje szeroki wachlarz dyscyplin artystycznych. Jednocześnie 
występy będą odbywać się na 4-5 przystankach festiwalowych, a każdy artysta wystąpi 1-2 
dziennie. Nie zabraknie muzyki na żywo, pokazów ogniowych, tańca brzucha, akrobacji w 
kole cyrkowym, sztuczek z balonami oraz balansowania na rolla bolla. Swoje talenty 
zaprezentują artyści z Polski, Grecji, Japonii, Francji, Nowej Zelandii i wielu innych krajów.  
 
Naszym celem jest stworzenie inspirującej atmosfery, dlatego zachęcamy artystów do 
współpracy, wymiany doświadczeń i wspólnych występów. Późnym wieczorem w każdy 
festiwalowy dzień zapraszamy na wyjątkowe widowisko artystyczno-rozrywkowe BuskerBus 
Kabaret. W programie kuglarstwo, taniec, teatr i muzyka. Artyści udowodnią, że te wszystkie 
dyscypliny można połączyć. Zaprezentują swoje najlepsze triki i spontanicznie wymyślone 
pokazy, którymi nieustannie zaskakują. To wszystko przy bogatej oprawie muzycznej. 
Wielkie jam session z udziałem festiwalowych gwiazd i lokalnych artystów to już tradycja. 
Każdy BuskerBus Kabaret jest unikalny. Kluby festiwalowe to: Proza (Wrocław), Piekarnia 
Cichej Kobiety (Zielona Góra) i Kino Przedwiośnie (Krotoszyn). 
 
Dlaczego warto przyjść? 
 
BuskerBus to festiwal, gdzie interakcja publiczności z artystami jest kluczowa. Starannie 
dopracowane sztuczki, teatr improwizowany, wspólne śpiewanie, taniec na ulicy i 
imponujące pokazy nowego cyrku. Tutaj wszystko jest możliwe.  
 
Występy dla ulicy wymagają nie tylko zdolności artystycznych, ale także umiejętności 
budowania zaufania publiczności. Jak zachęcić nieznajomych, aby się zatrzymali? Czy będą 
się dobrze bawić? Aktor, który ma zagrać przedstawienie w teatrze wie, że publiczność już 
na niego czeka. Na ulicy, musi najpierw zaprosić ludzi, aby zostali. Sprawić, że będą chcieli 



zobaczyć więcej. Zachęcamy do aktywnego udziału w przedstawieniach i rozmów z 
artystami.  
 
Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Nie ma barierek i krzeseł, więc warto zabrać 
ze sobą karimatę, aby wygodnie obejrzeć przedstawienia. Pamiętajcie, że dla artystów 
ulicznych wynagrodzeniem jest to, co otrzymają od publiczności, Nie zapomnijcie 
wynagrodzić ich pieniędzmi, owacjami czy chociaż uśmiechem. Im więcej dacie im energii, 
tym więcej otrzymacie jej od nich. 
 
Pomysłodawcą Festiwalu był Romuald Popłonyk. Jako człowiek-orkiestra występował na 
ulicach całego świata. W 1997 po raz pierwszy zaprosił artystów ulicznych do Polski. 
BuskerBus jest pierwszym tego typu wydarzeniem w Polsce.  
 
Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej www.buskerbus.com. Znajdziecie 
nas także Facebooku i Instagramie: @buskerbusfestival. Zachęcamy do robienia zdjęć. Jeśli 
przyślecie je do nas na adres margarita@buskerbus.com, chętnie umieścimy je w 
specjalnym albumie na Facebooku. I Ty możesz zostać reporterem!  
 
Serdecznie zapraszamy! 
Małgorzata Węglarz, dyrektor Festiwalu BuskerBus 
 
Program: 
19-20.08.2017- Wrocław  
występy uliczne: Rynek, przejście Żelaźnicze; klub festiwalowy: Proza  
wydarzenie dotowane ze środków Gminy Wrocław 
 
22-23.08.2017- Zielona Góra  
występy uliczne: deptak; klub festiwalowy: Piekarnia Cichej Kobiety 
współorganizator: Zielonogórski Ośrodek Kultury 
 
25-27.08.2017- Krotoszyn  
występy uliczne: Rynek; klub festiwalowy 
współorganizator: Krotoszyński Ośrodek Kultury 
 
Film promocyjny: https://youtu.be/OGMdwbb3fJk  
 
Lista wykonawców: 
Boris Voutsinos' Portable One Seater Orchestra (Muzyka: Blues, Grecja) 
Chabela Poderosa (Komedia, Austria) 
CHISHA (Balony, Japonia) 
Georg Viktor Emmanuel  (Muzyka: Beatbox, Austria) 
Henrik Jespersen/Ricardo Rósh (Muzyka: trance, etniczna Dania/ Meksyk) 
Ian Deadly (Komedia, żonglerka, Wielka Brytania) 
IgnisDraconis.vienna (Pokaz ognia, Austria) 
Marta i Su (Żonglerka, Polska) 
Matthias Goed (Rolla bolla, Nowa Zelandia) 

http://www.buskerbus.com/
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Maurizio Presidente! (Muzyka: swing, reggae, Afro-latin, Francja/ Włochy/ Portugalia) 
MiMi orientalmermaid (Pokaz ognia, Japonia) 
Pan Ząbek (Iluzja, Polska) 
Philip Fairweather (Muzyka: operetka, Wielka Brytania) 
Remi & the road (Muzyka: folk, country, indie rock, Grecja) 
Ruach (Muzyka: żydowska, Polska) 
Santos Circus Show (Cyrk, Wenezuela) 
Soldiers Crew (Breakdance, Węgry) 
Studium Instrumentów Etnicznych (Muzyka: psychofolk, instrumenty etniczne, Polska) 
Sylvain POMME (Żonglerka, Francja) 
Trattofon (Przedstawienie cyrkowe dla dzieci, Szwecja) 
Tribal Fusion gypsy dancer Lucy (Taniec brzucha, Czechy) 
Umami Dancetheatre (Teatr tańca, Francja/ Hiszpania) 
Zaktakular (Koło Cyra, Nowa Zelandia) 
 
 
Szczegółowe opisy przedstawień dostępne są na stronie 
http://www.buskerbus.com/pl/artists-2017/ 
 


