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Budapest XXI. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola

NTP-INNOV-21-0059 "Fedezzük fel újra együtt!" 

című tehetségfejlesztő projekt 

BÓNUSZ alprojektjének megvalósítására 2022. május 6-án került sor.

Helyszín: Fővárosi Nagycirkusz 1146 Budapest Állatkerti krt. 12/a

Téma: A O Show egy különleges cirkusz – mozgásszínházi darab – a bambusz cirkusz, az     

akrobatika, a kortársművészet és a színházi látványművészet egyedi ötvözete.

A téma felelőse: Lőrincz Enikő tanító

A témafelelős segítője: Mikus Judit magyar szakos tanár



2022. május 6-án csapatunk
újra elindult

➢hogy
a "Fedezzük fel újra együtt!
" pályázat egy újabb
alprojektjét ismerjük meg, 
az AO show-t.

➢Mivel közülünk sokan
csak egyszer-kétszer voltak
cirkuszban, mindenki
nagyon várta már ezt az 
újabb felfedezést.



Az előadás
✓A O Show a bambusz 

cirkusz, az akrobatika, a 
kortársművészet és a 
színházi látványművészet 
egyedi ötvözete.

✓A Madách Nemzetközi 
Színházi Találkozó (MITEM) 
keretében 2022. május 5. és 
8. között hat alkalommal 
volt megtekinthető 
Budapesten. 



✓A Lune Production műsorának 
címét adó „A O” a „Lang Pho” 
szavakból ered, mely „falu és 
város”-t jelent. 

✓A különleges atmoszférát 
teremtő produkció szembe 
állítja egymással a vietnámi 
vidéki élet elragadó szépségeit, 
kulturális gazdagságát a gyorsan 
növekvő urbanizációval. 

✓Az élőzenés előadás a vidék és 
a város közötti kontrasztot 
mutatja be, a régi 
hagyományokat, kulturális 
esszenciákat és az új kor 
különbségeit, ezek izgalmas 
átalakulását és összeolvadását.



✓Az A O Show hitelesen mutatja be 
Vietnám szépségét, amelyet a legteljesebb 
módon ábrázolnak a bambusz cirkusz, az 
akrobatika, a kortárstánc, a zene, a 
kortársművészet és a színházi 
látványművészet egyedi ötvözetével. 

✓Az A O Showban a bambusz és a rattan
anyagok kreatív felhasználásával és a 
különböző művészeti ágak kombinálásával 
dinamikusan jelennek meg az életképek, a 
hagyományok, a félelmek, a vidámság és a 
népi hiedelmek.



✓Az A O Show egy igazán látványos és 
innovatív előadás, amely egy egészen 
különleges és egzotikus világba repíti a 
nézőit, miközben minden érzékszervére és 
gondolatára is hatást gyakorol.

✓Az AO show a keleti kultúra
sokszinűségének ékes példája a múlt és
jelen részletes és gyönyörű bemutatásával. 
Sok-sok életkép és történet elmeséle
történt, erős érzelmeket kiváltó zenével és
hihetetlenül látványos koreográfiával. 
Minden egyes részletre figyelve egy olyan
környezetet, látványt hoztak létre, ahol a
néző teljesen el tud merülni a díszlet, a 
zene, a mondanivaló és a 
tánc egyvelegében.



Felfedezéseink:

✓ LEHETŐSÉG - egy 
különleges cirkusz-
mozgásszínházi darab 
megtekintésére

✓ a rácsodálkozás élménye

✓ pontosság

✓ felelősség

✓ bizalom

✓ koncentráció

✓ együttműködés

✓ alázat

https://www.youtube.com/watch?v=bHKWy_7KGNw

https://nemzetiszinhaz.hu/eloadas/a-o-show#lg=1&slide=0

https://www.youtube.com/watch?v=bHKWy_7KGNw
https://nemzetiszinhaz.hu/eloadas/a-o-show#lg=1&slide=0


✓A cirkusz után
találkoztunk az
előadókkal az utcán. 

✓Ők is ugyanannyira
örültek, mint mi.
Csináltunk képeket
és örömmel 
beszélgettünk velük. 
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Köszönjük a figyelmet.


