
מופעי הקרקס הגדול

מופע הקרקס הגדול
45 ד‘ של ליצנות, קרקס, ג‘אגלינג פנטומימה 

ואקרובטיקה מסוכנת…
מופע אינטראקטיבי סוחף…

כולל להטוטים באש, חרבות, האופניים הכי 
קטנות בעולם, משחק טניס ללא כדור וסופר 

גילי לומד לעוף!

אורי המתנפח
אורי וייס יוצא לראשונה במופע יחיד, בו הוא 

משלב קומדיה, ג‘אגלינג, הליכה על חבל, 
אקרובטיקה ופעלולים עוצרי נשימה. במופע 

הקרקס המתנפח אורי דוחף את דמות הליצן 
שלו אל הקצה ומעבר. הגיוון המרשים 

והשטותי, הפואטי והפילוסופי יוצרים מופע 
יחודי וחצוף.

קרקסם
המופע משלב טכניקות מעולם הקרקס עם 

דגש על ליצנות. באמצעות הומור וללא מילים, 
נוצרים היחסים בין הדמויות לעצמן ובינן לבין 

קהל הצופים.
במהלך המופע קטעים עם מתנדבים מהקהל, 
ג‘אגלינג בזוג, הליכה על כדור, אקרובאלנס 

וג‘אגלינג אש.

בקלי קלותו
“Comedy with a Twist and Shout”

אקרובט, רקדן, ליצן, להטוטן וכוכב הרוק 
הגדול מכולם - “אסף קלי קלות“. בהשראתם 

של אגדות הרוק משנות ה-50 והקלאסיקות 
הגדולות של הרוק‘נרול הוא נכנס לקצב 

בצווארון מורם וסוחף את הקהל למופע קרקסי 
ומוטרף, שישאיר אתכם צוחקים, מנענעים 

וצורחים בהתרגשות.

בלוניזציה
מופע בלוני צורות ייחודי המשלב ליצנות 

קלאסית, להטוטנות ואקרובטיקה בשיתוף 
הקהל.

המופע מתאים לכל המשפחה.

קולולו
המופע של קולו הינו מופע להטטנות המשלב 

להטוטנות ברמה גבוהה ביותר פירוטכניקה 
וקסמים.

מופע שמשאיר את הצופה בפה פעור.
המופע משלב הומור בריא ואת הקהל שאינו 

מפסיק לשבח.

הפנים - לצפייה בסרטון
מופע המבוסס בעיקרו על כלי הביטוי המרכזי 
של האדם והוא "הפנים". מערכת של מצבים 
המבוססים על הבעות פנים תוך ניצול שרירי 

הלסת, העיניים, הגבות ליצירה של שפה תיאטרלית חדשה ומרתקת.
מסך הראשים מקבל חיים ביזארים משלו היוצרים אינטראקציה קומית 

ומשעשעת. הפנים המופיעות, צוחקות, בוכות, משתעשעות יחד עם הקהל 
שעובר מסע מרתק דרך אימפרוביזציות קומיות, דרמטיות וגרוטסקיות.

לקהל תפקיד מרכזי באירוע והוא לוקח חלק פעיל בו.
המופע מחדש עצמו מרגע לרגע ומהצגה להצגה בדרך השימוש החדשנית 

והמקורית בשפת התיאטרון בכלל ותיאטרון הרחוב.

לצפייה
בסרטון
גיל קרן
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ג‘וסי לוסי

פרובלמטו
Cirque no Problem הוא המופע החדש שלנו 

המשלב בין הקרקס הקלאסי והקרקס 
המודרני. האווירה והדמויות נוצרו בהשראה 

של הקרקסים הנודדים של שנות ה-20 וה-30 
של המאה הקודמת.

הציוד הטכני נבנה במיוחד על מנת ליצר 
אפקט גדול במטרה לשמר את האווירה 

הייחודית של מופעי הרחוב.

מופע הקרקס של ג‘וסי לוסי
הנכם מוזמנים להציץ לעולמם של אומנית 
קרקס זוהרת והעוזר הטכני שלה הנחושים 
להציג את המופע הגדול בתבל, אבל כמו 

תמיד, האהבה מתעוררת ומסבכת את 
העניינים….

המופע של שמבוקי
קחו את המיטב שיש למופעי רחוב להציע – 

אינטראקציה שוטפת עם הקהל, אילתור חינני 
ושימוש במתנדבים בוגרים אשר הופכים להיות 

כוכבים במופע בו הם צופים.

תוסיפו לזה להטוטן ברמה גבוהה שנוסע בסיום 
המופע עם חד אופן על חבל ומלהטט עם שלושה 

לפידים בוערים ותקבלו את ה“מופע של שמבוקי“ – 
מופע להטוטנות היתולי המתאים לכל הגילאים.

https://www.youtube.com/watch?v=-PXl40PSCCQ
https://www.youtube.com/watch?v=EueppzammFg
https://www.youtube.com/watch?v=-NhFe1b_UnI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=msNFYd_a3TQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pimSWuuIC1I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dt46Yw0kKhA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-PXl40PSCCQ

