
Oferta 2019

Podstawowym  elementem  naszej  oferty  jest  działalność  nietuzinkowego  klauna.
Spektakle  klauna  Rufiego  Rafiego  są  spektaklami  na  pograniczu  sztuki  cyrku  i  teatru,
przeznaczonymi  zarówno na  scenę  teatralną  jak  i  w  plener.  Mają  charakter  familijny-  
są odpowiednie dla wszystkich grup wiekowych, bo przecież każdy, niezależnie od wieku
lubi-  i  potrzebuje-  się  śmiać!  Ponadto  proponujemy  zaangażować  Rufiego  jako  osobę
przewijającą  się  przez  całość  imprezy,  wchodzącą  w interakcje,  animującą  uczestników
wydarzenia.  

Postacią nieco podobną, pozostającą w klimacie komedii jest średniowieczny błazen
Ruphus Raphus, świetnie nadający się na imprezy historyczne.

Czerwona  Walizka  to  nie  tylko  klaun.  Proponujemy  szczególnie  dwa  spektakle  
w nurcie tradycyjnego teatru dla dzieci,  nadające się świetnie do sal teatralnych,domów
kultury, ale sprawdzające się także w plenerze. 

Ponadto szereg atrakcji uzupełniające imprezę każdego typu.

Jesteśmy bardzo elastyczni, więc zawsze dopasujemy ofertę do Państwa oczekiwań. 

W sezonie 2019 polecamy szczególnie spektakle:

Spektakl „Bazar”

Klaun ciągnąc cały swój dobytek na wózku (przerobionym dziecięcym kojcu) przystaje by
sprzedać swoje rupiecie.  Sprzedać rupiecie czy zabawić gawiedź? Nieokrzesany klaun –
handlarz  inicjuje  kontakt  bezpośredni  z  uczestnikami  wydarzenia,  rozbawia  i  wzrusza
małych i  dużych.  Raz proponuje usługi  taxi,  raz wentyluje swoją ręczną klimatyzacją a
innym razem chce zostać przytulanką. Jak to bywało na jarmarkach, z całego tego wesołego
kramu  wyłania  się  nieoczekiwanie  przedstawienie  pełne  komicznych  sytuacji,
slapstikowych gagów a może nawet wzruszających chwil.

Spektakl interaktywny tworzony z myślą o imprezach plenerowych, dla widzów w każdym
wieku.  Show pełne  jest  slapstikowych  gagów,  mrożących  krew  w  żyłach  momentów i
dobrego humoru.

Czas trwania około 45 minut. Występują klaun RR solo

Spektakl familijny bez ograniczeń wiekowych.



 „Toy Toy Circus Show”

Skrzynia pełna starych zabawek… Zabawek? Czy może artystów cyrkowych? Kto wie co
może się wydarzyć, gdy jeden klaun odkrywa starą skrzynię? Jedno jest pewne: … panie,
panowie cyrk przyjechał ….!Spektakl  „Toy Toy Circus Show” inspirowany jest  starymi
zabawkami, a całość utrzymana w stylu „retro”. Klaun odkrywając sekrety starej walizki,
wyciąga z niej  zabawki  i  tworzy z nimi przedstawienie  cyrkowe…. wciągając  także na
scenę  publiczność.  Spektakl  jest  okraszony  muzyką  na  żywo,  tworzoną  na  rzadko  już
spotykanym instrumencie- katarynce.

Czas trwania około 45 minut. Występują klaun RR & kataryniarz.

Spektakl familijny bez ograniczeń wiekowych.

„W piwnicy Ducha Gór” 

Zejdźmy do piwnicy ...a  tam,  wśród zapachu stęchlizny i  plątaniny pajęczyn i  kozucha
kurzu  wyłonią  się  stare,  zapomniane  przedmioty  po  babci.  Przedmioty  przywołują
historie...Czy  w czasach  smartfonów i  tabletów dawne  historie  coś  znaczą?  Z  mroków
piwnicy  wydobyte,  przykurzone,  niedorzeczne,  fantastyczne  opowieści  o  władcy
Karkonoszy  wielu  imion,  którego-  jak  łatwo się  domyślić-  w dobie  globalizacji  można
spotkać wszędzie.... a bywa on złośliwy, wredny, łaskawy i figlarny....zależnie od swojego
widzimisię. 
....chodź, posłuchaj, nadstawiaj ucha... 

Czas trwania spektaklu: . 40 min. 
Występują: Rafał i Maja Biesiada
Spektakl polecany dla dzieci powyżej 5 roku życia wraz z rodzicami.



„Błazeńskie przypadki”

Zagubiony w czasie średniowieczny błazen Ruphus Raphus pojawia się w naszych czasach.
W spotkaniu  z  widzami  z  XXI wieku nie  zabraknie  zuchwałych  psikusów,  frywolnych
żartów,  chwil  niepewności  przy  ekwilibrystycznych  sztuczkach  oraz  zaskakujących
zwrotów akcji. Spektakl zawiera elementy teatru, klaunady i ulicznego show w interakcji z
widzem. Po spektaklu właściwym Ruphus bynajmniej nie udaje się na odpoczynek przy
szklanicy zacnego trunku lecz wkracza między publiczność, szwęda się tu i ówdzie płatając
figle i robiąc zamieszanie, co stanowi świetne uzupełnienie każdej imprezy historycznej.
Ruphusa  zna  już  niejedno  bractwo  rycerskie,  niejeden  kasztelan  zamku  i  niejedna
białogłowa....bo wszyscy  oni lubią jak im jest do śmiechu.

Czas trwania: 45 min+ działania po spektaklu.

Spektakl familijny, polecany na imprezy historyczne.

W sezonie 2019 polecamy szczególnie atrakcje:

Maszyna Kleksograficzna 

Malowanie  obrazków  za  pomocą  specjalnie  skonstruowanej  maszyny  na  korbę.
Rozlewające się na wirującą powierznię farby tworzą malownicze obrazki przypominające
mandale.  Każdy  obrazek  jest  niepowtarzalny,  a  zadowalający  efekt  osiągają  nawet
najmłodsze dzieci.  Proponujemy malowanie  obrazków na papierze (wersja ekonomiczna
bez ramek i wersja z ramkami) albo na płóciennej torbie (nowość w sezonie 2019).

Warsztaty tworzenia  przypinek/ magnesów na lodówkę

Mała  rzecz  a  cieszy.....Zapraszamy na  warsztaty  robienia  przypinek/  magnesów według
własnego projektu. Nowość w sezonie 2019. Świetna zabawa.

Katarynka 

W naszej ekipie mamy najprawdziwszego kataryniarza, który jako jeden z kilku w Polsce
kultywuje  tę  profesję.  Z  elegancją,  uśmiechem na  twarzy  i  oryginalną  katarynką  firmy
Stüber  umila  czas  imprezy  swą  muzyką.  Nasz  kataryniarz  może  być  jednoelementową
atrakcją  imprezy,  spotkania  (wraz  z  prelekcją)  lub  może  być  częścią  całego  pakietu.
Kataryniarz wraz z klaunem Rufim Rafim występuje w spektaklu „Toy Toy Circus Show” 

Jesteśmy otwarci na rozmowę i pomoc w dopasowaniu oferty:
Rafał +48 501 354 839, Maja +48 691 944 710   


