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CHRISTIANA ANDERSEI\,.\ 

ZACZAROWANE PANTOFELKI 

z piosenkami Kazimierza Winkler 
i muz,·ką Romualda Żyllńsklego 



Hans Christian Andersen 

·ZACZAROWANE PANTOFELKI 

BASN MUZYCZNA DLA DZIECI W TRZECH AKTACH 
(DE RODF. SKO) 

Przek ład Mariana 1 iewiarowskiego wg adaplacji Paula Kester11 

WYKONAWCY : 

Rinaldo Snogg, kuglarz cµgański 

Bimbo, tancerz - mim 

Just9nka, sierotka 

Marek, szewczgk 

l'ol11i l\a ra ri1111a, \Viuwo rn a S1arsza Pani 

Burrnislrz 

Srraż mi j ka 

JERZY SJWY 

FRANCISZEK BAJER 

GRAŻYNA NESTOROWICZ •. ~„, 

PIOTR KRAWCZYK 

KRYSTYNA Ił.ł.AKOWICZ 

ALEKSANDER RZĄDKOWSKI 

MARIAN KIERYf'Z ,0Jr1u 

Pi osenki nar,rnli : Bożena \Vierzblcka 
huona Rozworska 
Mieczysław Całka 

Scenografia: Retyserla: 
ALICJA KURYŁO JERZY SIWY 

Choreografia: Muzyka: 
FRANCISZEK BAJER ROMUALD ZYLINSKI 

Klerou•nlctwo mu29c2ne: Piosen•l: 
MARZENA l\llKUł.A·PROKSA KAZIMIERZ W.ll'lKLER 

Kontrola 1rlu11u: Stani>łłam Todor 

lnaplcjenl: Ian Bąk 

Premiera j gn1dzleń 1979 Program - ClXllVIJ 
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Panto(elki.haj,hejl 

C&et"llDIW,hej.hejl 

Tak 111JW.l• l m.. jU. pł..td, ... J ,MJ t 



Do 

do 

Za 

p 

Do 

Jak 

k 

d mu . 
l my, 

domu wr camy. 

nam zm rtwi ni 

prz d n mi. 

d mu, o k 
. rym 

. . . ma y n 

zu ~si ? 

t • ! 

mo jak y! 

, 

rzez drogi i mosty . 

urz za nami płynie 

w· oski do wioski. I 
nas wiatr wychłoszcze 

słońce poełaska , 

miasta . 
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•.. W baśniach Andersen &najduj ·~y 2awsze jak4j 

~yśl gl~bHzu,jak•i wskazó~-ite mordln , Baśnie je~ 

jednak nigdy nic •• w natrctny sposób dydAktycznc. 

Chroni przed tym Ander1ena ")'loki arcy~m i umi~j -

ność trafnej obserwacji. 

Baśni '-! Andersena stanowia 01obn4 pozycje w . 
baśniowej lit~rarurz całego śwt•ta. Ich wielka 

poetycżno,ć, ich wzrunaj,ca tre>ć,a pny cym gh:

bokie huaani1tyczne wyczuci.a spr.iw społt!rznych. 

wratliwoać na ludzka krz}'\lde i nicdol• zapewniły 

ich ogromna roczytność w•r6d ułych i dorosłych 

czytrlników we vozy1tkich nieaal czcściach iwi ta. 

Zdzisław Żygulski 

JAN ClłlllSTIAN ANDEJlSEN 

bajkopisarz duński /1805-1875/ 

Warszawa 1956 



Uwaga Dzi c i 

Jtticli chc~ci e podz. elit r;. ifJ swoimi wrait·niami .... oglaJ<ln-.g w Teatrze przc.·d

stawi~nia - ndriszcie do n•s 

.\ .może znacie inn~ utwry r:h.Anderi;ena, (.J kr ó rych eh( iałyby~cie nam opo ... „ic

dziec· ? Moi~ macie cwoje ulubloth.• biljcczki, kti._;rt!' ~hetnie zub&czyłybyści~ na 

scenie ? CzekllrDy na Wasze listy f\.1j lepszo apowiadania, opisu14ce przygody 

bohaterów Waszych baśniowych 
• 

ktur i najciekawsze relacje z Waszej wizyty 

v Teatrze i spotkania /. Justynk3, M.i1rkit>m, Snoggil·m i Bimba - nagrodzont!' z.o-

1tan.1 ksiąil•czkami.. 

Nasz ~ jreb: Państwowy Tea[ r No'JV 

41-800 Zabr«• 

ul. Powstańców 1 ·• 

Dyr~kcja Teatru Nowego 

Dyrektor i kierownik artystyczny - H1cc%ysław Uaazewsk1 

Ki~rownik literacki 

Dyrektor ada1n11tracyjny 

Sekretarz Teatru 

- Władysław t.awicki 

- Rys,ard Dulba 

- Krystyna Grabarczyk 

R~dakcja progrllJSl Ewa Kwiecień 

Opracowanie graficzne - Katarzyna K•ńsk3 

Bilety można zamawiać telefoniczni or tel. Działu Orga~izacji Widowni 

71-S4-93, centrala tel.71-32-56. Cen3 1>rogr.....j zł. 


