Atlantic Flight – Nagy Cirkuszi Utazás
Április 7-én 19 órakor a Fővárosi Nagycirkusz járata megkapta az engedélyt a
felszállásra. Az Atlantic Flight minden héten nyolc alkalommal repíti közönségét
egy varázslatos világba, ahol a landolások alkalmával különböző csodás
mutatványoknak lehetnek a részesei utasaink. A nagy utazás alkalmával láthatnak
zsonglőr-, hulla-hopp-, kínai rúd-, trapéz- és levegőszámokat, valamint bohócokat,
fókákat, papagájokat és macskákat. Közben a vízi
cirkusz csodás szökőkútjátékával és szemkápráztató
lézerfényeivel, folyamatosan mozgó és átalakuló
porondjával egy lenyűgöző és felejthetetlen show műsorba csábítja azokat, akik
jegyet váltanak járatára.
Egy olyan klasszikus cirkuszi előadást láthatnak a nézők, ahol a víz és lézerfények
nyújtotta varázslat teljesen magával ragadja nemcsak a gyerekeket, hanem a
felnőtteket is. A szökőkútrendszer által biztosított látvány igazán egyedülálló hazánkban és Európa szerte is. Utazó
cirkuszoknál kivitelezhetetlen a porond megtöltése vízzel, és egy ilyen masszív szökőkút rendszer kiépítése. A
kőcirkuszok száma pedig igen csekély Európában, a legközelebb Bukarestben és Münchenben van, de utóbbiban,
az épületet nyáron kiadják más rendezvényeknek. A Fővárosi Nagycirkusz az egyediségén kívül olyan értékeket és
hagyományokat is képvisel, ami nagyon ritka manapság, de ez mellett nagy hangsúlyt fektet a megújulásra is. Így
jöhetett létre egy olyan műsor, mint az Atlantic Flight - Nagy Cirkuszi Utazás, amely ötvözi az idén 250 éves
európai cirkuszi tradíciókat és a modern látványvilágot. Mintegy 2,5 órára kikapcsolja az embert a
mindennapokból, szinte tényleg olyan, mintha elrepülnénk egy világ körüli útra és egy kis időre megszűnne a
külvilág. Igazi örömforrás, ahol olyan élményt nyújtanak a látvány és a produkciók, amit nem felejtünk el
egyhamar. Aki egyszer beleszeret a cirkuszművészet csodálatos világába, többé nem szabadul, csak hagyni kell,
hogy a varázslat magával ragadjon bennünket. Ami mögött persze kemény munka,
fegyelem, akaraterő, kitartás, valamint végtelen szenvedély áll. Korosztálytól
függetlenül mindenki jól érezheti magát a Fővárosi Nagycirkusz manézsában, de
szerintünk ez az előadás most Budapest első számú, a család minden tagjának
egyformán élvezhető, közös családi szórakozást kínáló attrakciója.
Az Atlantic Flight pilótája és légi kísérői egészen szeptember 9-ig várják az utazni vágyókat.
Előadások szerdán, csütörtökön és pénteken 15 órakor, szombaton 11, 15 és 19 órakor,
valamint vasárnap 11 és 15 órakor vannak. Információt a jegyárakról és a műsorról a
Fővárosi Nagycirkusz honlapján a www.fnc.hu-n találnak.
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