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Letošní 3. ročník žonglérského 
festivalu Flaming Nights proběhl 
v pátek 15. a v sobotu 16. srpna v 
prostorách Sokolského stadionu v 
Třebíči. 

I přes proměnlivé počasí přišlo 
odhadem 2 500 diváků a na pódiích 
vystoupilo okolo 150 hudebníků a 
žonglérů. Během dvou dnů se před-
stavily známé kapely, akrobaté, žon-
gléři a umělci z celé střední Evropy. 
Každý den se hudba prolínala s žon-
glováním, tancem a akrobacií. 

Páteční den festivalu otevřel své 
brány po patnácté hodině. Hned ze 
startu festival potěšil ty nejmenší 
kouzelnou pohádkou v podání diva-
delního souboru Ampulka. Vzápětí 
hudební stage rozhýbala ostašovská 
kapela Append X. V žonglérském 
bloku mohli diváci vidět fotbalo-
vý freestyle,  žonglování s klobouky 
nebo netradiční skákání přes šviha-
dlo. 

Nechyběl ani tanec a to konkrét-
ně akrobatický rock´n´roll a break-
dance. „Páteční den festivalu byl pro 
nás, organizátory, velmi hektický. Kvů-
li špatnému počasí jsme se báli, že lidé 
nedorazí, ale nakonec jsme byli mile 
překvapení,“ říká manažer festivalu 
Michal Halačka. 

Letošní žonglérský festival se vydařil

TŘEBÍČSKÁ žonglérská skupina Magnis si vysloužila zasloužené ovace.
 Foto: archiv pořadatelů

Po setmění se celá žonglérská sta-
ge rozzářila ohněm, protože začala 
Otevírací galashow, kde účinkovali 
mladí talenti z domácího uskupení 
Magnis, včetně manažera Michala 
Halačky a žongléři ze skupiny Postr-
poi. O večerní hudební zážitek se 
postaraly kapely Polemic, Cookies a 

Tata bojs. V sobotu vše odstartova-
lo na hudební stagi, kde se vystřída-
ly dvě místní kapely – Angelheaded 
Hipsters a Antoines. 

V žonglérském bloku bylo k vidě-
ní pole dance, mistrovské kousky na 
skákacích botách, vzdušná akroba-
cie v podání známé dvojice Vertigo, 

nejlepší taneční skupinu roku T-Bass 
nebo profesionály z Capoiery. Na 
hudební stagi se mezitím představi-
la kapela Prague Conspiracy a Žlutý 
Pes. 

Úderem 21. hodiny byl prostor 
před žonglérským pódiem plný, pro-
tože se chystal zlatý hřeb celého fes-
tivalu, Velkolepá Galashow. Svým 
vystoupením ji zahájil francouzský 
žonglér Ayal Benin, který ukázal 
mistrovské kousky s frisbee. Na jeho 
práci navázal Cyrille Humen ze sou-
sedního Švýcarska. 

Klavírní doprovod dotvářel lyric-
kou atmosféru jeho vystoupení s 
kontaktní koulí.  O světelnou show 
se postaralo uskupení Vertigo. Z 
nedalekého Slovenska dorazila Bian-
ka se svou ohnivou show. 

Nechyběla ani skupina JBC z Jab-
lonce nad Nisou. Předposledním 
vystupujícím byla žonglérská skupi-
na Kyev Fire Th eatre, která ukázala 
divákům kombinaci světel a ohně a 
hlavně precizní techniku. A na závěr 
se představili ti nejlepší ze skupi-
ny Magnis a právě ti byli odměně-
ni aplausem ve stoje. Celý festival 
ukončila svým vystoupením kapela 
N.O.H.A.
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