ጋዜጣዊ መግለጫ

ዙር
ሁለተኛ
የአፍሪካ ሰርከስ አርትስ ፌስቲቫል
ፍካት ሰርከስ መላው አፍሪካን የሚያካትት በዓይነቱ የተለየ የአፍሪካ ሰርከስ ትርኢት ፌስቲቫል ለሁለተኛ ጊዜ ለማቅረብ መዘጋጀቱን
ሲገልጽ በደስታ ነው፡፡ ፌስቲቫሉን ለመካፈል ምርጥ አፍሪካዊ ሰርከስ ክበቦች ወደ አዲስ አበባ መጥተው የአህጉሪቱን ህብረት፣ የከበሩ
የባህል መገለጫዎቻቸውን እና የፈጠራ ችሎታቸውን ያሳየሉ፡፡ እንደሚታወሰው የመጀመሪያው የአፍሪካ ሰርከስ አርትስ ፌስቲቫል
በ2008 ዓ.ም ሲካሄድ በሶስቱ ተከታታይ ቀናት የሰርከስ ትርዒት ለማየት ከ12,000 በላይ ተመልካቾች ፌስቲቫሉ ላይ ተገኝተዋል፡፡
ፌስቲቫሉ በአውሮፓ ህብረት የኢትዮጵያን የባህልና ቅርስ ዕድገት በሲኒማ ፣ፎቶግራፊ እና ስነጥበብ የማስተዋወቅ ፈንድ ስር
በኢ.ፌ.ድ.ሪ ባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ትብብር የተዘጋጀ ሲሆን በአፍሪካ በአይነቱ ብቸኛ ነው፡፡
በፌስቲቫሉ ላይ አስራ አንድ አፍሪካዊ የሰርከስ ክበቦች ይገኛሉ፡፡ “ኮሎኮሎ ሰርክ አርቤን” ከሞሮኮ፤ “ዚፕ ዛፕ” ከደቡብ አፍሪካ ፤
“ሳራካሲ ትረስት” ከኬንያ፤ “ማርዮኔታስ ጅጋንቴስ” ከሞዛምቢክ እና “ቲና ፋን” ከጊኒ እንዲሁም ከኢትዮጵያ የፌስቲቫሉ አዘጋጅ
ፍካት ሰርከስን ጨምሮ ስድስት ሰርከሶች ይሳተፋሉ፡፡
ፌስቲቫሉ ከአርብ የካቲት 23 እስከ እሁድ የካቲት 25/2010 ዓ.ም ለም እና አርንጓዴ በሆነው መኮንኖች ክበብ ይካሄዳል፡፡ የሰርከስ
ትርኢቶቹ በሁለት መድረኮች ላይ ይቀርባሉ፡፡ አንደኛው የሰርከስ ድንኳን ውስጥ ድንቅ የሰርከስ መንፈስ በሚፈጥር መንገድ
የተዘጋጀ ሲሆን ሁለተኛው ከድንኳን ውጪ ሁሉም ታዳሚ ትርኢቱን መመልከት እንዲችል ተደርጎ ይቀርባል፡፡
በዚህ ፌስቲቫል ላይ በአፍሪካ ቀንድ የመጀመሪያ የሆነው የሰርከስ ድንኳን ይመረቃል፡፡ የሰርከስ ድንኳን የዘመናዊ ሰርከስ ትውልድ
ቦታ ሲሆን ለሰርከስ ቡድን የእድገት፣ የጥንካሬ እና የብልፅግና ምልክት ነው፡፡ ፍካት ሰርከስ ይህን ስኬት በአፍሪካዊ የድል ቀን
በሆነው የአድዋ በዓል ላይ ከመላው ህብረተሠብ ጋር መጋራት በመቻሉ ታላቅ ክብር ይሰማዋል፡፡
በፌስቲቫሉ ሳምንት አዲስ አበባ አስገራሚ በሆነ የሰርከስ ድባብ ትጥለቀለቃለች፡፡ የሰርከስ ጥበብ ልምድ ልውውጦች እና ኮንፍረንሶች
በአሊያንስ ኢትዮ ፈራንሴስ የሚካሄዱ ሲሆን በከተማይቱ ባህላዊና የንግድ ማዕከሎች ላይ ደግሞ የተለያዩ የስርከስ ትርኢቶች
ይቀርባሉ፡፡
ይህ ፌስቲቫል ያለምንም ጥርጥር የማይረሳ ክስተትይሆናል፡፡ ሶስቱ የፌስቲቫል ቀናት በአህጉሪቱ ጣፋጭ ምግቦች እና በተለያዩ
ሙዚቀኞች፣ ዲጄዎች እና ተወዳጅ የሙዚቃ ባንዶች ጋር የአፍሪካን ሰፊና ጥልቅ ባህል ማድነቂያ እና ማሳያ ጊዜያት ናቸው፡፡ ልጆች
የሚዝናኑበትና የሚቦርቁበት የሰርከስ ጥበብ መለማመጃ ቦታዎችም ተዘጋጅተዋል፡፡ ከሁሉም በላይ የማይረሳው የፌስቲቫሉ ክፍል
ግን የሰርከስ ትርኢቶቹ ይሆናሉ፡፡ የአህጉሪቱ ወጣት አርቲስቶች የዳበረ ባህላቸውን በአስደናቂው የሰርከስ ጥበብ ሲያስደምሙ
ታላቅ አድናቆትም ይበረከትላቸዋል፡፡
ለተጨማሪ መረጃ ፡- africancircusfestival.com :: info@africancircusfestival.com
facebook.com/africancircusartsfestival :: telegram.me/africancircusfestival
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የፌስቲቫል ቀናት ፡የአድዋ በዓል ሰንበት ቀናት
አርብ የካቲት 23 - ከቀኑ 10 ሰዓት እስከ ምሽቱ 4 ሰዓት
ቅዳሜ የካቲት 24 - ከቀኑ 7 ሰዓት እስከለሊቱ 6 ሰዓት
እሁድ የካቲት 25 - ከቀኑ 7 ሰዓት እስከምሽቱ 2 ሰዓት
a fekat circus initiative
ቦታ፡- መኮንኖች ክበብ

