
 

1. Boris Voutsinos' Portable One Seater Orchestra (Muzyka: Grecja) 
2. CHISHA (Balony, Japonia) 
3. Georg Viktor Emmanuel  (Muzyka: Beatbox, Austria) 
4. Guga Morales (Żonglerka, Brazylia) 
5. Henrik Jespersen/Ricardo Rósh (Muzyka: Trance, Dania/ Meksyk) 
6. Ian Deadly (Komedia, żonglerka, Wielka Brytania) 
7. IgnisDraconis.vienna (Pokaz ognia, Austria) 
8. Matthias Goed (Rolla bolla, Nowa Zelandia) 
9. Maurizio Presidente! (Muzyka, Francja, Portugalia, Włochy) 
10. MiMi orientalmermaid (Taniec- pokaz dzienny, pokaz ognia- pokaz 

wieczorem, Japonia) 
11. Pan Ząbek (Iluzja, Polska) 
12. Philip Fairweather (Muzyka: operetka, Wielka Brytania) 
13. Remi & the road (Muzyka: folk, country, indie rock, Grecja) 
14. Ruach (Muzyka: żydowska, Polska, Niemcy) 
15. Kacper Wydmański (Cyrk, Polska) 
16. Soldiers Crew (Breakdance, Węgry) 
17. Studium Instrumentów Etnicznych (Muzyka: psychofolk, Polska) 
18. Sylvain POMME (Żonglerka, Francja) 
19. Trattofon (Cyrk/ pokaz dla dzieci, Szwecja) 
20. Tribal Fusion gypsy dancer Lucy (Taniec brzucha, Czechy) 
21. Lucky McDermott (Żonglerka, Nowa Zelandia) 
22. Umami Dancetheatre (Teatr tańca, Francja/ Hiszpania) 
23. Zaktakular (Koło Cyra, Nowa Zelandia) 
24. Timmas (Muzyka, Wielka Brytania) 
25. Daniel Georgiev (Muzyka, Bułgaria) 
 
Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny!   
Pamiętajcie, że dla artystów ulicznych wynagrodzeniem jest to,  
co otrzymają od publiczności: pieniądze, owacje i uśmiech.  
Robisz zdjęcia? Przyślij je do nas, a umieścimy je na naszej stronie. 
Kontakt: margarita@buskerbus.com 

 

 
Wtorek 
22.08.2017           

 
Środa 
23.08.2017       

 
   

12:00    11. Pan Ząbek 
19 Trattofon 
10 MiMi 

      12:00    15.Kacper 
Wydmański 
4. Guga 
Morales 
2. Chisha 

     

13:00          13:00  3. Georg 
Viktor 
Emmanuel 

  8. Matthias 
Goed 

 

13:30  16. Soldiers 
Crew 

12. Philip 
Fairweather  

17. S.I.E  13:30  13. Remi & 
the road 

22. Umami 
Dancetheatre  

14:00  24 Timmas 
25 Daniel 
Georgiev 

13. Remi & 
the road 

14:00  19. Trattofon  1. Boris 
Voutsinos 

4. Maurizio 
Presidente! 

14:30  6. Ian Deadly  1. Boris 
Voutsinos 

.21. Lucky 
McDermott 

14:30  10 MiMi  23. 
Zaktakular  

15:00  8. Matthias 
Goed 

10. Ruach  15:00  18. Sylvain 
POMME 

3.Georg 
Viktor 
Emmanuel  

14. Ruach 

15:30  2. CHISHA  5. Henrik, 
Ricardo  

19. Trattofon  15:30  2. CHISHA  17. S.I.E. 

16:00  13. Remi & 
the road 

20. Lucy  16:00  20. Lucy  22. Umami 
Dancetheatre  

11. Pan Ząbek 

16:30  15. Kacper 
Wydmański 

22. Umami 
Dancetheatre  

11. Pan Ząbek  16:30  5. Henrik, 
Ricardo  

4. Guga 
Morales 

17:00  23. 
Zaktakular  

 
6. Ian Deadly 

17:00  10. MiMi   21. Lucky 
McDermot  

7. Ignis 
Draconis 
vienna 17:30  14. Ruach    16. Soldiers   17:30  16. Soldiers 

Crew 
24 Timmas 
25 Daniel 
Georgiev 18:00  18. Sylvain 

POMME 
3. Georg 
Viktor 
Emmanuel 

4. Guga 
Morales 

22. Umami 
Dancetheatre  

18:00  12. Philip 
Fairweather 

6. Ian Deadly  1. Boris 
Voutsinos 

18:30  12. Philip  18:30  15. Kacper 

19-21:00   Lucy, S.I.E., Henrik & Ricardo, MiMi, Ignis Draconis Vienna,   19-21:00   Sylvain, Matthias, Zaktakular, Lucky M.,  IgnisDraconis.vienna, Maurizio Presidente! 

22:30   BuskerBus Kabaret- Klub Festiwalowy:  Piekarnia Cichej Kobiety  

 


