TEATR
DZIECI ZAGŁĘBIA
dyrektor
naczelny i artystyczny
MAŁGORZATA

MAJEWSKA

kierownik literacki

MARTA FOX

główny księgowy

MARIA KWIECIEŃ

organizacja widowni

KRZYSZTOF CHOJECKI
tel. 67-73-1 2

lalki, dekoracje wykonano
w pracowni plastycznej i stolarni
TOZ pod kierunkiem

JOLANTY MARKOWSKIEJ

Teatr Dzieci Zagłębia
ul. Teatralna 4
42-500 Będzin

Maria KOWNACKA
spoJrzcie na okładkę tego programu: dwa serduszka, jedno
przebite igłą, na wzór strzały, drugie z koroną. Czy domyślacie
się już, o czym będzie spektakl? O miłości? Oczywiście.
O miłości Szewczyka Dratewki i Królewny. Zapewne znacie tę
baśń, w której nie zabraknie także Króla, Smoka, Baby Jagi,
Rycerzy, w której wszystko dobrze się skończy. Myślę więc, że
poddając się różnorakim emocjom - strachowi, złości, radości
- zaobserwujecie również, w jaki sposób ten spektakl przygotowali dla Was: reżyser, scenograf i aktorzy.
Zobaczycie teatr lalkowy, w którym lalki, zwane tutaj kukieł
kami poruszać będą dla Was aktorzy, znajdujący się za
parawanem. Obdarzą je także swoim głosem. Zrobią to tak
sprawnie, jakby lalki naprawdę żyły (w teatrze tego typu
działanie nazywa się animacją).
Spektakl jest pyszny, po prostu pyszny. Czy nie wydaje Wam
się, że scenograf zaprojektował dekoracje i lalki tak, by
przypominały Wam słodycze? Ochmistrzyni jest przecież pu chatą babką, może nawet taką, jak mama piecze dla Was na
niedzielę. A Król? Co Wam przypomina? Może słodkiego
biszkopcika, a może słonego paluszka? A inne postaci - np.
Kot, Rycerze?
Bawcie się dobrze, a o swoich przeżyciach i skojarzeniach
opowiedzcie nam kolorowymi rysunkami. W ten sposób naj lepiej pokażecie, co utkwiło w Waszej pamięci i wyobraźni.
Prz ynieście lub przyślijcie nam swoje prace, podajcie swój
wiek i adres. Będzie wystawa, będą nagrody!
Spektakl jest bardzo żywy, dużo w nim ruchu, przypomina
szopkę. Zadbał o to reżyser. Spodobają się Wam również
piosenki. Jestem pewna, że niejedną z nich będzieci nucić po
wyjściu z teatru.
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Do zobaczenia! Czekamy na Was zawsze.
Marta

