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Zapraszamy Cię na  
Międzynarodowy Festiwal Sztuki Ulicznej 
BuskerBus! 

 

Co to jest?  

 

 
Międzynarodowy Festiwal Sztuki Ulicznej 

BuskerBus  

to w skrócie BuskerBus.  

Czytaj: baskerbas. 

 

 

 

Busker (czytaj: basker) to artysta  

który występuje na ulicy.  

Busker często zaprasza widzów  

do udziału w występach. 

BuskerBus to festiwal uliczny. 

To znaczy, że wszystkie występy artystów 

odbywają się na ulicy. 

Na tym festiwalu zobaczysz grupy Buskerów 

z wielu krajów świata. 
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Na festiwalu możesz zobaczyć: 

• krótkie przedstawienia teatralne 

• pokazy cyrkowe 

• pokazy tańca 

• koncerty 

Tych wydarzeń będzie ponad 60. 

Jeden występ trwa około pół godziny.  

 

Kiedy i gdzie będzie festiwal? 

 

 

Festiwal będzie na rynku we Wrocławiu. 

Szukaj nas na rynku 20 i 21 sierpnia  

w godzinach od 13 do 22. 

   

 

Ile kosztuje bilet? 

Za udział w festiwalu nie musisz płacić. 

Nie musisz mieć biletu. 

Możesz wrzucić pieniądze  

do kapelusza Buskera,  

jeśli jego występ Ci się spodoba. 

 



 3 

Gdzie szukać występów? 

 

Na Rynku znajdziesz  

specjalne znaki drogowe.  

Na znakach będzie logo festiwalu.  

Przy tych znakach wystąpią Buskerzy. 

 

 

Przy znakach nie ma krzeseł.  

Jeśli chcesz, możesz wziąć karimatę  

i na niej usiąść. 

Przy znakach nie ma też  

wyznaczonej sceny.  

Każdy występ odbywa się na ulicy  

i jest blisko widzów. 

 

UWAGA! 

  Jeśli potrzebujesz asystenta: 

• napisz do nas  

albo 

• przyjdź do punktu informacyjnego  

na rynku we Wrocławiu 
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Gdzie szukać informacji?

Więcej informacji o festiwalu znajdziesz: 

• na stronie internetowej

www.buskerbus.com

• na facebooku pod adresem

www.facebook.com/buskerbusfestival

• w punkcie informacyjnym na rynku we

Wrocławiu.

Kto organizuje festiwal? 

Festiwal organizuje  

Stowarzyszenie Promocji  

Artystów Ulicznych Dundun. 

Co roku organizujemy festiwal 

BuskerBus. Ten festiwal odbywa się w 

wielu miastach. W tym roku możesz nas 

znaleźć także  w Zielonej Górze i 

Krotoszynie. 

Możesz do nas napisać: 

• e-mail na adres

margarita@buskerbus.com

• na Messengerze na adres

www.facebook.com/artysciuliczni

http://www.buskerbus.com/
http://www.facebook.com/buskerbusfestival
mailto:margarita@buskerbus.com
http://www.facebook.com/artysciuliczni
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Możesz też do nas zadzwonić albo napisać 

sms na numer telefonu 883512725. 

 

 

Festiwal BuskerBus we Wrocławiu finansuje 

Gmina Wrocław: www.wroclaw.pl   
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