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Energy. Emotion. Eternity.
Since its earliest days, the circus has stood as a symbol for the world in which we live. A fantasy land where
imagination knows no bounds and where frontiers simply do not exist, it is where tradition meets innovation to
weave together a colorful tapestry of artistic creativity. It speaks a universal language that has captivated and
enthralled audiences around the world for well over a century.
The Touristic Enterprise Company (TEC) and Cirque Madona Bouglione invite you to take a magical journey through
time and space, to see the beauty and wonder of our world through the eyes of the circus.
This spellbinding spectacle will feature more than a dozen of the world’s finest circus performance acts, who will set
out to captivate your senses with a breathtaking medley of circus art, music, technology and sheer fantasy.
This is the circus reimagined; an entertainment extravaganza created exclusively for Kuwait.

This is “The Golden Age”.
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Date

January 9th - March 31st, 2017

Venue

Entertainment City, Doha, Kuwait

Timings

Mondays - Thursdays: 6:30 pm - 8:30 pm
Fridays - Saturdays: 3:00 pm - 5:00pm & 7:00 pm - 9:00 pm

Booking

Online at kuwaittourism.com, and tickets are also sold at all TEC facilities

Ticket Prices
VIP

Zone A

Zone B

Zone C

KD XX

KD XX

KD XX

KD XX

More than 75 artists and crew members are coming together from more than ten countries from around the
world – including France, Russia, Colombia, United States, Belarus, Kazakhstan, Ukraine, Italy, Romania, Spain, and
even Kuwait – to bring “The Golden Age” to life.

The Creative Team
• CEO and Director of the Show: Madona Bouglione
• Executive Producer: Victoria Torres Bouglione
• Artistic Director: Stephanie Bach Bouglione
• Choreographers: Jerome Ortega and Thomas Guerin
• Costume Designer: Vanessa Deutsch
• Composer: Jean Mora and Pierre Billon
• Video Designer: Emmanuel Lorain

Show Overview
“The Golden Age” tells the story of the circus itself.
This sophisticated production pays tribute to one of the world’s most beloved art forms, through a dazzling display
of acrobatics and performance arts.
The story of the circus is told through the eyes of our innocent little heroine, who is whisked away on a journey
through the ancient, modern and even futuristic traditions of the circus. “The Golden Age” invites the audience to
go along on this surreal ride, guided by the beloved clowns, representing the origins and past of the circus, and a
robot, representing its future.
The show features a medley of classic circus acts updated with a delicious modern twist: from the graceful aerial
acrobatics of the French Swing and Aerial Straps to the aristocratic showmanship of the sophisticated equestrians,
and from the droll humor and ageless wisdom of the clowns to the fearless bravado of the stunt bikers.
More than 75 artists and crew members are coming together from more than ten countries from around the
world – including France, Russia, Colombia, United States, Belarus, Kazakhstan, Ukraine, Italy, Romania, Spain, and
even Kuwait – to bring “The Golden Age” to life.

The Creative Team
• CEO and Director of the Show: Madona Bouglione
• Executive Producer: Victoria Torres Bouglione
• Artistic Director: Stephanie Bach Bouglione

• Choreographers: Jerome Ortega and Thomas Guerin
• Costume Designer: Vanessa Deutsch

• Composer: Jean Mora and Pierre Billon
• Video Designer: Emmanuel Lorain

The Characters
• The Robot

• The Vaulters

• The Little Heroine

• The Aerialists

• The Red Clown

• The Antique Acrobats

• The White Clown

• The Urban Acrobats

• The Goddess

• The Bikers

• The Liberty Horse

• The Juggler

• The Equestrians

The Acts
• The Clowns: The custodians of the circus, and the finest characters to tell its story and bring its magic to life
through laughter and tears.

• The Liberty Horse: The story of the first meeting between man and horse, told through an elegant
equestrian

performance.

• The Antique Acrobats: The origins of the circus narrated through dance, acrobatics and music.
• La Poste: Coming from the noble Russian equestrian tradition, a highly skilled equestrienne tames the
magnificent power of the black horse for a showstopping performance.

• The French Swings: A high-flying, awe-inspiring show of acrobatic excellence… eight meters up in the air.
• The Aerial Straps: A unique act; an airborne display of artistic beauty and an impressive feat of strength
and flexibility.

• Commedia dell’arte: Tells the story of how the modern circus was born with the combination of this classical
theatre form and equestrian shows.

• Equestrian Vaulting: In one of the oldest disciplines of the modern circus, this is a show of mesmerizing
acrobatic skill atop of a galloping horse.

• Dressage: No traditional circus show is complete without this classical art form. A pure moment of grace and
beauty.

• Magic: A magical interlude with a humorous twist, courtesy of the beloved clowns.
• The Urban Acrobats: Bringing the narrative of the circus to modern times with a choreographed masterpiece.
• The Globe of Speed: Half a dozen bikers risk their lives inside an airborne steel globe, in this show-stopping
display of refined skill and intricate teamwork.

• The

Handstand: A man defies the very law of gravity with the sheer strength and incredible flexibility.
• Giant Balloons: A pure moment of joy, featuring what else but giant balloons.
• The Juggler: Grace, precision and power in this timeless tradition of the circus.
• The Wheel of Death: A death-defying act of valor, with a thrilling display of acrobatic skill carried out in
midair.
• The Dove: A surprise not to be missed.

About the Touristic Enterprises Company (TEC)
Established in 1976, the Touristic Enterprises Company (TEC) is the chief authority responsible for the regulation,
development, and promotion of the tourism, entertainment and recreation sectors in Kuwait. Over the past four
decades, TEC has been a major force driving the growth and development of these sectors, playing a pivotal role
in the evolution of Kuwait’s cultural identity.
Today, TEC oversees a vast portfolio of projects and facilities across the country, encompassing recreational parks,
leisure clubs, maritime facilities, as well as one of Kuwait’s biggest cultural landmarks: the Kuwait Towers.
In line with Kuwait’s ambitious and expansive plans to reinvigorate and stimulate the tourism sector in Kuwait,
TEC has been mandated with spearheading the country’s evolution into a regional entertainment hub and global
touristic destination. As a result, the Company has put in place a series of exhaustive and expansive strategic plans
to restore, renovate and upgrade current facilities, as well as plans to launch several ambitious new projects within
the next few years

About Le Cirque Madona Bouglione
The name Bouglione comes with a long, storied history in the proud and whimsical tradition of the circus.
The story of the Bouglione family began in Paris in 1907. The four Bouglione brothers were pioneers in the circus
world; creating audacious, mesmerizing and completely captivating extravaganzas that enthralled audiences for
decades.
Today the Bouglione legacy lives on through Madona Bouglione, daughter of the eldest Bouglione brother and
founder of the circus, and her two daughters, Victoria Torres Bouglione and Stephanie Bach Bouglione. The
three Bouglione ladies seamlessly blend together traditional circus arts with elements of innovation and modern
technology, to create unique contemporary spectacles. Each show features its own distinctive mix of artists and
performers; from acrobats and dancers, to singers and actors, to mimes and clowns.

نبذة عن شركة المشروعات السياحية
تأسســت شــركة المشــروعات الســياحية عــام  ،1976وهــي الجهــة الرئيســية المســؤولة عــن تنظيــم وتطويــر وتعزيــز قطاعــات
الســياحة والترفيــه والتســلية فــي الكويــت .وعلــى مــدى العقــود األربعــة الماضيــة ،كانــت الشــركة قــوة رئيســية تســعى إلــى
ً
دورا محوريـ ًـا فــي تطويــر الهويــة الثقافيــة للكويــت.
نمــو وتقـ ّـدم هــذه القطاعــات ،كمــا لعبــت
اليــوم ،تشــرف الشــركة علــى إدارة مجموعــة واســعة مــن المشــاريع والمرافــق فــي البــاد ،والتــي تشــمل :الحدائــق
فضــا عــن واحــدة مــن أكبــر وأشــهر المعالــم فــي البــاد ،وهــي أبــراج
الترفيهيــة ،النــوادي الرياضيــة والمرافــق البحريــة،
ً
الكويــت.
وتماشـ ً
ـيا مــع الخطــط التوســعية والطموحــة التــي وضعتهــا الدولــة والهادفــة إلــى تطويــر قطــاع الســياحة والنهــوض بــه،
ً
ً
ً
إقليميا ووجهة سياحية عالمية.
ترفيهيا
مركزا
تم تكليف الشركة بقيادة عملية تطوير البالد لتصبح
ونتيجــة لذلــك ،قامــت الشــركة بوضــع سلســلة مــن الخطــط االســتراتيجية المفصلــة والشــاملة إلعــادة ترميم وتجديــد وتطوير
المرافــق الحاليــة ،إلــى جانــب إطــاق عـ ً
ـددا مــن المشــاريع الجديــدة الطموحــة خــال الســنوات القليلــة القادمة.

نبذة عن سيرك مادونا بوغليون
يتمتع اسم بوغليون بتاريخ طويل وعريق من الفن الساحر واألخاذ في عالم السيرك.
ً
روادا حقيقييــن فــي عالــم
بــدأت قصــة عائلــة بوغليــون فــي باريــس عــام  1907مــع األخــوة األربعــة بوغليــون الذيــن أصبحــوا
الســيرك ،حيــث ابتكــروا عروضـ ًـا جريئــة كانــت قــادرة علــى ســحر النفــوس وأســر قلــوب الجمهــور لعقــود طويلــة.
اليــوم ،مــازال إرث األخــوة بوغليــون ينبــض بالحيــاة بفضــل المبدعــة مادونــا بوغليــون ،وهــي ابنــة األخ األكبــر ومؤســس هــذا
الســيرك ،وابنتيهــا فيكتوريــا توريــس بوغليــون وســتيفاني بــاش بوغليــون .فلقــد قامــت الســيدات بوغليــون الثالثــة بإضافــة
سـ ً
ـحرا خاصـ ًـا لفنــون الســيرك التقليديــة ومزجهــا بلمســات مــن االبتــكار والتكنولوجيــا العصريــة ،البتــكار عروضـ ًـا فريــدة مــن
نوعها.
ً
بــدءا مــن البهلوانييــن والراقصيــن ،إلــى
يضــم كل عــرض نخبــة مــن الفنانيــن المبدعيــن والمحترفيــن فــي فنــون األداء،
وصــوال إلــى الممثليــن الصامتيــن والمهرجيــن المدهشــين.
المغنيــن والممثليــن،
ً

العروض
•المهرجيــن :هــم المســؤولين عــن الســيرك ،وأروع الشــخصيات التــي يمكــن أن تــروي لنــا قصــة الســيرك وتجعلنــا نعيــش
ســحره ومتعتــه بعــروض مليئــة بالضحــك الممــزوج بدمــوع الفــرح.
•الحصــان الحــر :قصــة اللقــاء األول بيــن اإلنســان والحصــان ،والتــي تــروى لنــا مــن خــال عــرض الفرســان الراقــي
والمحتــرف.
•البهلوانيين القدماء :يقدمون لنا قصة أصل السيرك من خالل الرقص واأللعاب البهلوانية والموسيقى.

•ال بوســت :عــرض مســتوحى مــن تقاليــد الفروســية النبيلــة عنــد الــروس ،حيــث تقــوم فارســة تتمتــع بمهــارات عاليــة
بترويــض الحصــان األســود ذو القــوة الخارقــة ألداء عــرض أكثــر مــن رائــع.

•األرجوحــة الفرنســية :عــرض مذهــل تقدمــه بهلوانيــة محترفــة حيــث ّ
تحلــق علــى ارتفــاع ثمانيــة أمتــار وتتأرجــح فــي
الهــواء الطلــق.
•األحبال الهوائية :عرض فريد من نوعه ،يجمع بين الجمال الفني واألداء المثير الممزوج بالقوة والمرونة.

•فن الكوميديا :يحكي قصة والدة السيرك المعاصر مع مزيج من المسرح الكالسيكي وعروض الفروسية.

يقــدم هــذا العــرض المهــارات
•الفرســان الراقصيــن :فــي فقــرة مــن أقــدم التخصصــات فــي الســيرك المعاصــر،
ّ
البهلوانيــة الســاحرة فــوق ظهــر الحصــان.
•عــروض الفروســية :ال يكتمــل أي ســيرك تقليــدي بــدون هــذه العــروض الفنيــة الكالســيكية ،إنهــا لحظــات مفعمــة
بالشــموخ والجمــال.
•الفقرة الساحرة :استراحة قصيرة وساحرة مليئة بروح الدعابة والفكاهة يقدمها المهرجين المحبوبين.

•البهلوانيين المعاصرين :يحكون لنا قصة السيرك في العصر الحديث من خالل الرقص الفني الرائع.

•كــرة الســرعةُ :يعــرض  6مــن ســائقي الدراجــات الناريــة المحترفيــن حياتهــم للخطــر داخــل كــرة حديديــة معلقــة بالهــواء،
وذلــك لتقديــم عــرض يظهــر روعــة المهــارات المصقولــة والعمــل الجماعــي الفريــد مــن نوعــه.
•الوقوف على اليدين :رجل يتحدى قانون الجاذبية ويظهر لنا قوة هائلة ومرونة ال تصدق.

يفرح قلبك أكثر من البالونات العمالقة.
•البالونات العمالقة :لحظة مليئة بالسعادة والمتعة ،وما الذي يمكن أن ّ

•العبي الخفة :الرشاقة والدقة والقوة تجتمع في هذا العرض التقليدي الذي ال يتنسى.

•عجلة الموت :تحدي الموت هو الشجاعة بحد ذاتها ،مع هذا العرض المثير المليء بالمهارات البهلوانية الهوائية.
•الحمامة :مفاجأة ال يمكن أن تفوتها.

العرض في سطور
يروي لنا "العصر الذهبي" قصة السيرك.
صمــم هــذا العمــل المحتــرف ذو اإلنتــاج الراقــي ليعرفنــا علــى واحــد مــن أكثــر أشــكال الفــن المحبوبــة فــي العالــم ،وذلــك
مــن خــال عــرض مبهــر مــن األلعــاب البهلوانيــة وفنــون األداء المثيــرة.
فــي هــذا العــرض ،تــروى قصــة الســيرك مــن خــال عيــون بطلتنــا الصغيــرة المشــعة بالبــراءة ،والتــي ســتأخذنا بعيـ ً
ـدا فــي
رحلــة عبــر الزمــن نتعــرف مــن خاللهــا علــى التقاليــد القديمــة والحديثــة وحتــى المســتقبلية للســيرك .يدعوكــم «العصــر
الذهبــي» لالنضمــام إلينــا فــي هــذه الرحلــة الخياليــة والتــي يقودهــا المهرجيــن المحبوبيــن ،الذيــن يمثلــون أصــل وماضــي
الســيرك العريــق ،والرجــل اآللــي ،الــذي يمثــل مســتقبل هــذا العالــم.
يضــم العــرض مجموعــة مــن أعمــال الســيرك الكالســيكية التــي تــم تحديثهــا ومزجهــا بلمســات عصريــة خاصــة ،بـ ً
ـدءا مــن
األلعــاب البهلوانيــة الجويــة الرشــيقة مثــل األرجوحــة الفرنســية واألحبــال الهوائيــة إلــى الظهــور األرســتقراطي للفرســان
الذيــن ســيقدمون لنــا أرقــى العــروض ،ومـ ً
ـرورا بحــس الفكاهــة والحكمــة األزليــة التــي يتمتــع بهــا المهرجيــن إلــى العــروض
الجريئــة لســائقي الدراجــات الناريــة الذيــن ال يعرفــون الخــوف.
يضــم الســيرك فريــق مبــدع يضــم أكثــر مــن  75فنــان ومحتــرف ينتمــون ألكثــر مــن  10دول مــن جميــع أنحــاء العالــم ،بمــا فــي
ذلــك :فرنســا ،روســيا ،كولومبيــا ،الواليــات المتحــدة ،بيالروســيا ،كازاخســتان ،أوكرانيــا ،إيطاليــا ،رومانيــا ،إســبانيا وحتــى
الكويــت ،وكل ذلــك لضمــان بــأن يكــون "العصــر الذهبــي" تجربــة ال تنســى.

فريق المبدعين
•المدير التنفيذي ومخرج العرض :مادونا بوغليون
•المنتج التنفيذي :فيكتوريا توريس بوغليون
•المدير الفني :ستيفاني باش بوغليون

•مصمم الرقصات :جيروم أورتيغا وتوماس غرين

•مصمم األزياء :فانيسا ديوتسش
•الملحن :جان مورا وبيير بيلون

•مصمم الفيديو :إيمانويل لورين

الشخصيات
•الرجل اآللي
•البطلة الصغيرة
•المهرج األحمر
•المهرج األبيض
•اآللهة
•الحصان الحر
•عروض الفروسية

•الفرسان الراقصين
•البهلوانيين الهوائيين
•البهلوانيين القدماء
•البهلوانيين المعاصرين
•سائقي الدراجات النارية
•العبي الخفة

يضــم الســيرك فريــق مبــدع يضــم أكثــر مــن  75فنــان ومحتــرف ينتمــون ألكثــر مــن  10دول مــن جميــع أنحــاء العالــم ،بمــا فــي
ذلــك :فرنســا ،روســيا ،كولومبيــا ،الواليــات المتحــدة ،بيالروســيا ،كازاخســتان ،أوكرانيــا ،إيطاليــا ،رومانيــا ،إســبانيا وحتــى
الكويــت ،وكل ذلــك لضمــان بــأن يكــون «العصــر الذهبــي» تجربــة ال تنســى.

فريق المبدعين
•المدير التنفيذي ومخرج العرض :مادونا بوغليون
•المنتج التنفيذي :فيكتوريا توريس بوغليون
•المدير الفني :ستيفاني باش بوغليون

•مصمم الرقصات :جيروم أورتيغا وتوماس غرين

•مصمم األزياء :فانيسا ديوتسش
•الملحن :جان مورا وبيير بيلون

•مصمم الفيديو :إيمانويل لورين
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التاريخ

 9يناير –  31مارس 2018

المكان

الكويت ،الدوحة ،المدينة الترفيهية

الزمان

مساء
مساء – 8:30
من اإلثنين إلى الخميس6:30 :
ً
ً
ً
مساء
مساء – 9:00
مساء و 7:00
عصرا – 5:00
يومي الجمعة والسبت3:00 :
ً
ً
ً

الحجز

يمكنكم الحجز عبر اإلنترنت  kuwaittourism.comأو شراء التذاكر المتوفرة لدى مرافق شركة المشروعات السياحية

أسعار التذاكر
باقة VIP

المنطقة A

المنطقة B

المنطقة C

 XXد.ك

 XXد.ك

 XXد.ك

 XXد.ك
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طاقة .مشاعر .لحظات ال تنسى.
منــذ أيامــه األولــى ،أثبــت الســيرك أنــه نافــذة ســحرية تعكــس عالمنــا الــذي نعيــش فيــه .إنــه األرض الخصبــة باإلبــداع ،حيــث
ً
ـدودا ،وال يوجــد مــكان للحواجــز .كمــا أنــه اللحظــة التــي تلتقــي فيهــا التقاليــد مــع االبتــكار لتخلــق معـ ًـا لوحــة
ال يعــرف الخيــال حـ
ملونــة مــن اإلبــداع الفنــي .إنــه يتحــدث لغــة عالميــة لطالمــا أذهلــت الجمهــور فــي جميــع أنحــاء العالــم ألكثــر مــن قــرن.
تدعوكــم شــركة المشــروعات الســياحية بالتعــاون مــع ســيرك مادونــا بوغليــون للســفر عبــر الزمــان والمــكان ،لتعيشــوا فــي
رحلــة مختصــرة عــن تاريــخ العالــم ،وكل هــذا مــن خــال عــروض الســيرك الشــيقة.
ً
مزيجــا يخطــف
تقــدم
ســتضم هــذه الرحلــة الفاتنــة أكثــر مــن اثنــي عشــر مــن أرقــى عــروض الســيرك فــي العالــم ،التــي
ّ
األنفــاس مــن فنــون الســيرك ،الموســيقى ،التكنولوجيــا الســاحرة والخيــال األخــاذ.
تصوره البتكار تجربة ترفيهية لم تعشها من قبل في الكويت.
هذا هو السيرك الذي أعيد
ّ

إنه "العصر الذهبي".

ســير ك
ا لعصــر
ا لذ هبــي
المدينــة الترفيهيــة ،منطقــة الدوحــة ،الكويــت

