REPERTUAR SCENY LETNIEJ W ARKADACH KUBICKIEGO 2013
PRZEDSTAWIENIA DLA DZIECI
Cena biletów – 8 zł, do nabycia na godzinę przed spektaklem
Wszystkie spektakle przeznaczone są dla dzieci powyżej 3 lat.

6 lipca o 12.00 i 14.00 „Bajka samograjka”
„Bajka Samograjka” to spektakl powstały na motywach znanej wszystkim historii
Czerwonego Kapturka . Bajka przeznaczona jest dla dzieci przedszkolnych i uczniów klas
I-III, choć ze względu na swoją kabaretową formę, bawi widza w każdym wieku. Spektakl
nawiązuje do najlepszych tradycji przedstawień teatru lalek poprzez oprawę scenograficzną.
Scenografia wykonana wg. projektów Jana Zielińskiego składa się z barwnych
funkcjonalnych dekoracji i wielu (ok. 15) kukiełek w bardzo ładnych kostiumach. Aktorzy
posługują się licznymi rekwizytami i instrumentami perkusyjnymi. Całość oprawiona
muzycznie – muzyka ilustracyjna i liczne, wesołe i dowcipne piosenki. Spektakl trwa około
60 min. i jest dla młodego widza wspaniałą zabawą głównie dzięki nowej formie interpretacji
klasycznej, dobrze znanej i lubianej bajki.
Prezentowany na wielu scenach nie tylko w kraju, ale i za granicą (Austria, Niemcy. Słowenia
a nawet Brazylia), zawsze spotyka się z sympatią widzów. Za rolę w tym spektaklu jedna
z aktorek zdobyła główną nagrodę na festiwalu „Katowice Dzieciom” w 2006 roku.

7 lipca o 12.00 i 14.00 „Co mogą smoki”
Przedstawienie teatralne w dwóch odsłonach z udziałem krakowskich aktorów to historia
przyjaciół Smoka Obiboka i Roberta Ropucha - mieszkańców leśnej polany. Zapraszamy
na zabawne sytuacje, w których nasi bohaterowie okazują się nieposłusznymi i niegrzecznymi
nicponiami, a w efekcie których wszystko kończy się dobrze. Kultura osobista, dobre
wychowanie, a w szczególności czytanie i poznawanie książek oraz tajemnicza biblioteka,
z tym wszystkim nasi mali bohaterowie muszą się zmierzyć. Towarzyszyć im w tym będą
Pani Mrówka Bibliotekarka, Waldemar Smok i inne postaci naszej edukacyjnej bajki, których
poznacie już niebawem oglądając to przedstawienie.
Widowisko zawiera zarówno elementy teatru żywego aktora jak i teatru kukiełkowolalkowego. Podczas trwania spektaklu dzieci występują na scenie, stają się bohaterami bajki,
uczestniczą w tworzeniu, co daje im niezapomniane wrażenia wspaniałej zabawy,
po przedstawieniu dzieci poznają kulisy teatru.
Scenariusz: Joanna Szwabowicz; reżyseria: Dariusz Cywka; muzyka: Marcjan Janicki;
kostiumy: Salomea Janicka; lalki: Maria Grabowska; występują: Barbara Sęk, Dariusz
T. Cywka
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13 lipca o 12.00 i 14.00 „Calineczka”
Calineczka - to maleńka dziewczynka o ogromnym sercu. W świecie pełnym niespodzianek
spotyka ją wiele ciekawych, ale też niebezpiecznych przygód. Zobacz jaki los szykują dla niej
Ropucha, Mysz i Kret. Czy takie maleństwo poradzi sobie z przeszkodami? Czy spotka ją coś
miłego? A może pozna kogoś wyjątkowego? Zapraszamy do kolorowego świata barwnych
bohaterów.
Scenariusz i tekst do przedstawienia powstały na motywach baśni Hansa Christiana
Andersena. Tekst: Ewa Gałat, reżyseria: zespołowa, scenografia: Anna Zadęcka, muzyka:
Marcin Truszczyński, dekoracje i lalki wykonali: Anna Zadęcka, Ewa Gałat, Robert Gałat
Występują: Anna Guzik/Anna Zadęcka, Ewa Gałat, Marcin Truszczyński

14 lipca o 12.00 i 14.00 „Bajkowy Sragan”
„Bajkowy Stragan” to spektakl zrealizowany w konwencji teatru przedmiotu. Jego akcja
rozgrywa się na ryneczku, gdzie dwa stragany kryją w sobie niezwykłe niespodzianki.
Sprzedawane tam przedmioty stają się bohaterami przezabawnych opowieści. Ożywione
przez sprzedawców - animatorów przeżywają rozmaite przygody. Dużo jest tu śmiechu
i wesołej zabawy! Młodzi widzowie zręcznie zostają wprowadzeni w świat niezwykłej
wyobraźni i zaskakujących rozwiązań akcji. Spektakl przeznaczony jest dla widzów w wieku
od 4 do 8 lat..
"Bajkowy Stragan" na motywach J. Brzechwy i J. Tuwima
reż. Małgorzata Wolańska, scenografia Anna Jędraszczyk, Krystyna Szczerbicka,
opracowanie muzyczne Michał Łacny. Udział biorą: Katarzyna Stanisz , Małgorzata
Wolańska, Wojciech Kondzielnik

20 lipca o 12.00 i 14.00 „Marcelinek”
Historia samotnego chłopca marzącego o tym aby mieć mamę tatę, babcię… Marcelinek
spotyka śmiesznego ulicznego kota, który pomaga mu w zrealizowaniu tego życzenia.
Bajka familijna-przeznaczona dla wszystkich od lat 3.
Muzyka - Marita Książkiewicz
Występują – Ewa Kutrowska i Rafał Szpotakowski
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21 lipca o 12.00 i 14.00 „Gerda i Kaj”
Gerda i Kaj" - Klasyczna historia zostaje opowiedziana w nowy, dużo łagodniejszy
i zdecydowanie bardziej dowcipny sposób, wzbogacona oryginalnymi piosenkami. Scenariusz
oparty na baśni Andersena „Królowa Śniegu".
Jest to spektakl o niezwyciężonej sile miłości, wiary i poświęcenia. Kiedy Kaja porywa zła
Królowa Śniegu jego siostrzyczka Gerda nie waha się opuścić rodzinny dom i przemierzyć
cały świat, aby go odnaleźć. Podczas wędrówki spotyka wiele postaci - czasem miłych
i chętnych do pomocy, jak Kruk czy Renifer, czasem dziwnych - Wrona, a czasem nawet
groźnych - Mała Rozbójniczka.
Czy Gerdzie uda się odnaleźć i odczarować Kaja? Jak sobie poradzi z Królową Śniegu?
I co z tym wszystkim ma wspólnego Św. Mikołaj? O tym dowiecie się z naszego
przedstawienia.
Tekst - Ewa Gałat; reżyseria – Zespołowa; scenografia i lalki - Katarzyna Stefaniak; muzyka Michał Łacny; występują - Ewa Gałat, Anna Maria Guzik, Marcin Truszczyński.

27 lipca o 12.00 i 14.00 „Brzydkie Kaczątko”
Adaptacja lalkowa jednej z najpopularniejszych baśni Hansa Christiana Andersena. Spektakl
kierowany jest do najmłodszych widzów, choć jego ponadczasowe, pełne humanistycznych
treści przesłanie aktorzy kierują również do rodziców, dziadków i wszystkich małych
i dużych.
Występują: Ewa Kutrowska, Jerzy Latos

28 lipca o 12.00 i 14.00 „Jacek i Placek”
„Jacek i Placek” – to ciepła opowieść o chłopcach uciekających od codziennych obowiązków
w poszukiwaniu beztroskiej krainy z marzeń. Spotkania z bobrem, pelikanem, osłem, czy
kobietą na wzgórzu uczą dzieci szacunku do pracy, miłości do bliskich i tego, że „nie
wszystko złoto, co się świeci”. Po powrocie do domu chętnie się uczą, pomagają matce,
a przy pracy nucą: „Nie trzeba aż księżyca z nieba kraść, żeby się prawdą najpiękniejsza stała
baśń!”. Przedstawienie wyróżnione na festiwalu „ Światowy Festiwal Teatrów Lalek”- Praga
2004
Reżyseria - Marcin Truszczyński; scenografia- Robert Wojciechowski; muzyka - Marek Cisz;
scenografia i lalki: Ewa Mróz-Cisz, Marta Tomczak, Robert Wojciechowski; aktorzy:
Ewa Mróz-Cisz, Maciej Piotrowski, Marcin Truszczyński
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