
Spectacol de circ si magie la Gong
Teatrul pentru Copii si Tineret "Gong" din Sibiu va organiza, in perioada 16-18 decembrie, cea de-a doua
editie a Festivalului international de circ si magie "Magic Show Fest", in cadrul caruia vor fi prezentate
spectacole de animatie, iluzionism si scamatorii. Potrivit unui comunicat de presa transmis de
organizatori, Festivalul International "Magic Show" isi propune sa prezinte, in premiera pentru Sibiu,
spectacole de animatie, "teatro dei piedi", iluzionism, fachirism si scamatorii, precum si reprezentatii care
imbina arta dansului si a circului. "Evenimentul reuneste spectacole create sa amuze, sa inspire si sa puna
bazele unei comunitati de artisti puternice care sa incurajeze accesul publicului spre orice forma a artelor
spectacolului. Manifestarea isi propune sa adune acum sub sigla sa spectacole variate, maestrii magicieni
renumiti din cat mai multe spatii culturale, intr¬-un «dialog magic» care sa incante publicul", se arata in
comunicat. Potrivit sursei citate, companii din Italia, Ungaria, Bulgaria si Romania au anuntat
disponibilitatea de a participa la festival. Totodata, in cadrul festivalului vor fi prezentate trei spectacole
din repertoriul Teatrului "Gong": "Vrajitorul din Oz", "Vreau sa fiu magician" si "Cum a ajuns Arthur
rege". Potrivit organizatorilor, punctul culminant al festivalului il constituie prezentarea spectacolului
"The Balls" al Companiei Naria Inri Magaria (NIM) din Bulgaria. NIM este un grup de tineri artisti care
combina reprezentatiile experimentale cu arta focului, jonglerie si mersul pe picioroange. Spectacolul
"The Balls" va avea loc in aer liber si va dura 45 de minute. Tot in cadrul festivalului, publicul se va
putea intalni cu maestrul magician Christianis, care va sustine doua spectacole: un show de magie si un
show combinat intre numere de magie si fachir, cu papagali, porumbei, un piton tigrat de patru metri
lungime, iguane columbiene, tarantule si scorpioni imperiali. Festivalul va avea loc in perioada 16-18
decembrie la Teatrul "Gong" din Sibiu si in Piata Mica a orasului. Prin organizarea cele de-a doua editii a
"Magic Show Fest", Teatrul "Gong" isi propune sa aniverseze implinirea a 60 de ani de activitate.
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