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Cirkusz, művészi szinten! Tehát a szónak nem pejoratív jelentéstartalmával,
amikor valaki az anyósával balhézik, heteken, éveken keresztül. Nem, nem!
Valóban, Pécs városa nyáron, három héten keresztül lesz a Cirkusz és
Utcaszínház Fesztivál helyszíne. Az eseménysorozat július 9-e és 25-e között
lesz, különböző köztereken, illetve egy sátorban, ahol azért fizetniük is kell az
érdeklődőknek.
A német cirkuszművészek egy új szökőkutat építenek Pécsett,  a
Kossuth térre, ami csak a fellépés idején kap szerepet, aztán
szétszedik.  
„A csoda az utcán hever” – szól a Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa egyik
kiemelt eseményének vezérelve, ami összesen mintegy 50 millió forintból
valósulhat meg. A varázslat tehát a terek kövén henteregnek, annak pedig bárki a
részese lehet. Mindezt a szervezők szinte garantálni tudják majd.

Hogy messzebb se menjünk, elég, ha csak a július 9-én, 21 órakor, a Kossuth
téren kezdődő előadásra utalunk. Ahol is „Túlcsordulnak a Bangditák”. A
németországi Hamburgból érkezett az a csapat, a Bängditos Theater művészei,
akik a produkció kedvéért még egy szökőkutat is felépítenek az előadás
kezdetére.

Mivel pedig a dramaturgia szerint a „kútszökés” az ünnepélyes átadó előtt nekilát
az önálló életnek, hát a kavalkád garantáltnak mondható. Az események
bemutatására megalkotott műsorfüzet szerint: egy németes precizitással
megtervezett káoszt láthatnak az egybegyűltek. Már ez a megfogalmazás is
vonzónak tetszik. De a fellépők azt kérik a kíváncsiskodóktól, hogy ha tehetik,
akkor vigyenek magukkal esőkabátot. Ebből azért már lehet valamit sejteni!    

Szóval, az utcákon, tereken péntektől senki se lepődjön meg, ha olyan dolgokba
botlik, ami eddig még nem volt Pécs városában. Mert minden adott lesz ahhoz,
hogy hagyományt teremtsenek azok, akiknek összes vágya az, hogy
szórakoztassanak.

Nem árt felhívni az érdeklődők figyelmét arra, hogy senki se számítson olyan
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cirkuszi elemekre, amiket korábban, az évtizedek során sokan megszoktak. Tehát
elefántot, oroszlánt, műlovarnőt és lovat senki se várjon. A tíz évnél fiatalabb
gyermekeket talán kevésbé kötik le a műsorszámok. Mindezt csapán a szervezők
kérésének eleget téve közöljük az olvasókkal. Nehogy aztán a helyszínen törjön ki
a paláver, hisztibe oltva azért, mert a lurkók másra számítottak, mint amit a
porondon tapasztalhatnak. 
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