Cyrk Astoria zaprasza do Iławy! Mamy dla Was bilety [WEŹ
UDZIAŁ W ZABAWIE - WYGRAJ PODWÓJNE WEJŚCIÓWKI!]
data aktualizacji: 2021.11.25

Mnóstwo emocji czeka na wszystkich, którzy zawitają do kolorowego namiotu Cyrku Astoria
w Iławie!
W ramach jednej z atrakcji zapowiadane jest zapierające dech w piersiach show akrobatyczne,
wykonywane z udziałem Elzy z „Krainy lodu”!
Latynoski pokaz hula - hoop zaprezentuje Cindy, z kolei antypody przedstawi dobrze znana
artystka Alina. Będzie też kącik magii i iluzji, który zaprezentuje Havis - najbardziej znany cyrkowy
iluzjonista w Polsce, absolwent Państwowej Szkoły Sztuki Cyrkowej w Julinku!
Fani znanego programu „Mam Talent!” powinni dopatrzyć się też uczestników telewizyjnego show,
którzy współtworzyć będą artystyczny program.
Akrobatyczne pokazy Elzy, zawadiackie zabawy Minionków, występy klaunów i ekipa z
Psiego Patrolu — te elementy z pewnością zainteresują najmłodszych.
Program artystyczny poprowadzi dla Państwa znakomity konferansjer - Wiesław Jaśkowski!

Sensacja programu! Oryginalny balans ze szkłem zaprezentuje dobrze znany artysta cyrkowy Ewaryst!
Dobry humor zapewnią super klauni - Tina i Pavlo.

Cyrk Astoria to innowacyjne show, w którym artyści skupiają się na dopracowanych i atrakcyjnych
pokazach, lecz bez towarzyszących im na scenie zwierząt.

Spektakle Cyrku Astoria
Iława
ulica Wojska Polskiego
27.11. /sobota/ - godz. 13:00 i 15:00
28.11. /niedziela/ - godz. 13:00 i 15:00.
UWAGA! Bilety będą do nabycia w kasie cyrku w dniu przedstawienia. Cyrk nie prowadzi rezerwacji
online.
Dzieci do lat 2 - wstęp bezpłatny!
Bilety już od 30 zł! Szczegółowy cennik w kasie cyrku!
Namiot ogrzewany i dezynfekowany! Prosimy o zabranie ze sobą maseczki!
Więcej informacji na fanpage'u Cyrku na Facebooku: Cyrk Astoria.
BILETY DLA CZYTELNIKÓW PORTALU INFO IŁAWA!
Czytelnikom portalu Info Iława Cyrk Astoria przekaże 8 zaproszeń (w formie 4 podwójnych biletów)
na swoje przedstawienia w Iławie. Godzinę i datę spektaklu wybierzecie sami. Co zrobić, aby wziąć
udział w losowaniu?
- prosimy na swojej ścianie na Facebooku udostępnić konkursowy post (dostępny pod tym
linkiem) oraz
- w komentarzu wpisać lub oznaczyć osobę, którą weźmiecie ze sobą na spektakl.
f
Wyniki opublikujemy na portalu 25 listopada, podając imiona i nazwiska zwycięzców - zdobywców
podwójnych biletów. Wejściówki będą na Was czekać w kasie cyrku. Zapraszamy do udziału i
życzymy powodzenia!
AKTUALIZACJA: WYNIKI
Miło nam ogłosić wyniki zabawy! PODWÓJNE zaproszenia na występ cyrku w Iławie zdobywają
następujące osoby:
Ewelina Paczkowska;
Natalia Borkowska;
Szymon Zieliński;
Katarzyna Podlaska.
f

Aby skorzystać z biletów, wystarczy przed wybranym spektaklem zgłosić się do kasy cyrku z
dowodem tożsamości. Dziękujemy za udział w zabawie i życzymy wspaniałych wrażeń!
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