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Jak Jakuby to zabawa. Teraz, dzięki dwóm projektom finansowanym z funduszu Interreg
Polska - Saksonia, tej zabawy będzie jeszcze więcej!
Tegoroczne Jakuby - Święto Starego Miasta w Zgorzelcu odbędą się 23, 24 i 25 sierpnia, jak zwykle
na Przedmieściu Nyskim, jak zwykle w ciągu ulicy Daszyńskiego i Wrocławskiej. Zapowiada się
prawdziwa feeria uciech wszelakich, prawdziwy festiwal radości i wysyp atrakcji. W tym roku, dzięki
wsparciu Euroregionu Nysa, organizatorom udało się pozyskać środki z funduszu Interreg na
przeprowadzenie dwóch dodatkowych imprez ubogacających wydarzenia ostatniego, pełnego
weekendu wakacji nad Nysą Łużycką.
Pierwszy z projektów, który zyskał unijne dofinansowanie, nazywa się Festiwal Artyści Ulicy na
Granicy. Ktoś może powiedzieć... hej, ale to już mamy, to już było w ramach festiwalu Via Regia. O
jak bardzo jest w błędzie! Festiwal Artyści Ulicy na Granicy to nie tylko teatry uliczne, które zjadą w
te dni do Zgorzelca, to także działania tzw. teatru interaktywnego, to teatralne parady, ale też
fabularny spektakl plenerowy pt. „Poza czasem” który będzie można zobaczyć w jakubową sobotę. (
https://www.youtube.com/watch?v=OwigYzb4cs4)
To defilady cyrkowe, to tzw. żywe rzeźby, to wreszcie uliczni muzycy, którzy rozsiądą się w
zacisznych zakamarkach Przedmieścia Nyskiego i umilać nam będą udział w Jakubach swoją grą.
Nad rzekę, która dawno już przestała być rzeką graniczną a jest raczej szumiącą cichym szmerem
nicią, która zszywa dwa zaprzyjaźnione ze sobą miasta Zgorzelec i Görlitz, przyjadą także tzw.
buskerzy, choć lepiej i bardziej po polsku mówić o nich po prostu sztukmistrze. Nie można tego
przegapić, nie można nie zobaczyć Teatru A3, teatru Akt, Cichego Teatru, Gwardii Gryfa, posłuchać
Żaki Duo, zespołu Raskovnik, Duo Rympau, czy Duo Ruach; nie pośmiać się podczas clownady Billa
Bombadila, Troligoblina, czy klauna Feliksa.
Kolejnym z projektów jest Akademia Tańca Tradycyjnego w Europa Mieście Zgorzelec/Görlitz.
To nic innego jak szkoła tańców pod chmurką, na lekcje której wszystkich chętnych, chcących
nauczyć się kroków oberka, polki, czy krakowiaka zapraszamy w czasie trwania Jakubów na Bulwar
Grecki. W piątek wieczorem i sobotnie popołudnie uczymy się tańczyć. A w sobotę po zmroku
wykorzystujemy w praktyce zdobyte umiejętności na potańcówce na dechach, podczas której muzykę
taneczną na żywo zagrają zespół CzessBand i Orkiestra Taneczna Bonanza. Tańce i hulanki
gwarantowane do godz. 23! Dacie się skusić?
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