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Szanowi Państwo,
na Wasze ręce składamy niespotykaną ofertę artystyczną, skierowaną do najlepszej,
najbardziej szczerej i najwiernieszej widowni na świecie - dzieci.
Pragniemy zaprezentować show, którego nie powstydziłby się żaden artysta kabaretowy a co
najważniejsze - rodzic.
Nasze kabartowo-cyrkowo-sceniczne show, zostało oparte na ponad 20-letnim doświadczeniu z maksymalnym skupieniem na tym co bawi, uczy i wzrusza.
Efektem tego jest Cyrk Partolini.
Widowisko zostało przygotowane zarówno do sal (z minimalną techniką)
jak i na wydarzenie plenerowe.
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Zostaliśmy gorąco przyjęci zarówno przez Jury, jak i przez cudowną publiczność. Efektem tego, był pokaz w półﬁnałach
Mam Talent TVN. W obu odcinkach wykonaliśmy pokazy, które prezentujemy zarówno w naszym programie kabaretowym
dla dorosłych, jak i w samym Cyrku Partolini.
To nam pokazało, że polska widownia długo czekała na takie widowisko, inne od wszystkich pozostałych do jakich jesteśmy
przyzwyczajeni. Efektem tego były (w taki sposób zaprezentowane) pochwały przez prowadzących, jurorów oraz innych
uczestników. Nikt się tego nie spodziewał! Nawet my :)

...o zabawę!
Poznacie prawdziwego magika, który dzięki prawdziwej magii „spróbuje” zaczarować swój kapelusz.
A co z niego wyjdzie? Tego nie wie nikt.
Jest także i coś dla niejadków. Dzięki zabawnie
poprowadzonej fabule, najmłodsi przekonają się co
daje zjedzenie obiadu, który wcześniej ugotował dla
nich szalony kucharz. Obiad – tak jak i śniadanie – to
podstawa, a dzięki takim posiłkom na własne oczy
zobaczymy jak szczupły atleta przeobraża się w potężnego siłacza.

Dzieci staną przed wielkim wyzwaniem jakim jest np.

utrzymanie higieny zębów czy

współpraca w zespole. Wszystko po to, by pokonać wielką bakterię, która tylko czyha na wielki
kąsek słodkości. Cyrk Partolini jest nie tylko jedyny w swoim rodzaju, ale także i… magiczny.

www.CyrkPartolini.pl

CO?
Cyrk

Partolini

pełny

jest

humoru,

muzyki,

wspaniałych rekwizytów i kostiumów. Przez ponad
godzinę młody widz zapozna się nie tylko ze sztuką
sceniczną, ale też doświadczy pełnowartościowej
zabawy z elementami interaktywnymi.
Nie zapominamy także o nauce przez zabawę. Rodzina

Partolini

przygotowała

wspólny

czas,

ener-

getycznej i szalonej zabawy!
Tutaj nie jest jak w normalnym cyrku. Tutaj nie
wszystko się może udać. Tylko w Cyrku Partolini takie
rzeczy są możliwe!

Dlaczego?
Ponieważ to nie jest normalny cyrk!
to jest - Cyrk Partolini.
Jedno jest pewne, zawsze będzie śmiesznie.
Całe przedstawienie pełne jest humoru, muzyki,
wspaniałych rekwizytów i kostiumów.
Uczymy dzieci, dystansu do siebie TYLKO przez
zabawę. Pokazujemy, że w każdym dorosłym jest
jeszcze dziecko, zapraszając rodziców do zabawy - na
scenie! Żadne widowisko nie ma w sobie tyle energii,
humoru i muzyki. Co najważniejsze: uczymy bawiąc.

JAK?
To proste! Więc wiemy jak to robić. Sami jesteśmy
rodzicami.
Mali widzowie są największym przykładem, że to co
proste i wesołe, może dostarczyć rozrywki na
poziomie,. A tego próżno szukać w dzisiejszych
widowiskach i spektaklach. Na sali będzie panować
uśmiech, szaleństwo i najlepsza zabawa - wspominana jeszcze długi czas po spektaklu.
Czegoś takiego nie zobaczycie w żadnym, innym
programie dla dzieci i rodziny!
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