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Szanowna Publiczności! 

Pragnę opowiedzieć Wam dzisiaj historię niezwykłą. 

Był sobie raz ... ale o tym za chwilę . 

Jestem dyrektorem trupy aktorskiej, która za chwilę tu 

przybędzie i wraz ze mną odegra przed Wami 

niewiarygodne przygody .. . kawałka drewna. 

Kawałka zwykłego drewna, które na Waszych oczach 

stanie się prawdziwym chłopcem . 

Jak to możliwe, zapytacie ? Proszę o chwilę c ierpliwości, 

przekonacie się o tym niebawem. . 
A ja tymczasem przywołam moich aktorów, albowiem 

nie można kazać czekać naszej 

wspaniałej publ i czności. 

Nasza opowieść rozpoczyna się 

w warsztacie stolarskim mistrza Antonia. 

Jeśli wszystko gotowe, 

to zaczynamy. 

Grz.egorz. Cinkowski 

Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny Grzegorz Mrówczyński 

Zastępca Dyrektora Marcin Podworski 

Duża Scena 

Carlo Collodi 

PINOKIO 
TŁUMACZENIE - ZOFIA JACHIMECKA 

Adaptacja i reżyseria 
GRZEGORZ CINKOWSKI 

Scenografia 
LEWAN MANTIDZE 

Lalka Pinokio wg projektu 
Tomasa Volkmera (Czechy) 

Opracowan ie muzyczne i teksty piosenek 

Robert Dudzik 

Opieka artystyczna 

Grzegorz Mrówczyńsk i 

lnsp iCJ ent i su fl er 

Małgorza ta Wła si k 

Spektakl bez przerwy 

Prem iera 12 marca 2000 
LV sezon P iąt a premiera 1999/2000 
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Wykonane kukiełki można dostarczać codziennie 
w godz. 8.00 - 16.00 

w terminie do 10.11.2000, do Działu Marketingu Teatru 
(z dołączoną informacją: Autor (Wasze im ię i nazwisko - szkoła, klasa) 

OSOBY : 

PINOKIO 

NARRATOR, LIS, STARZEC 

OGNIOJAD-Dyrektor Teatru Marionetek 

DŻEPETIO - ojciec Pinokia 

ARLEKIN 

MAJSTER ANTONIO, KOT, DOKTOR 

KRUK, PULCINELLA, KARABINIER 

ŚWIERSZCZ, DOKTOR SOWA 

ROSAURA,KURCZĄTKO 

- Grzegorz Cinkowski 

- Robert Dudzik 

- Tadeusz Wnuk 

- Jacek Grondowy 

- Elżbieta Kosecka 

WRÓŻKA, ASYSTENTKA DYREKTORA M rt Ł k 
- a a ąc a 

TEATRU MARIONETEK, RYBKA 

RYBACY, KRÓLIKI : Elżbieta Kosecka 

Robert Dudzik 

Jacek Grondowy 

Tadeusz Wnuk 
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PATRONAT MEDIALNY: 

-
Rysunek Pinokia: 

LEWAN MANTIDZE 

Dział Marketingu: 

LI DIA OSTROWSKA 
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Kasa Biletowa: 

ELŻBIETA FANG 

Zamówienia na bilety indywidualne i zbiorowe przyjmuje 
Dział Marketingu, Al. Wojska Polskiego 38, 58-500 Jelenia Góra, 

tel.75.223 25 i 7647.273/5 wew 124, fax 75.247.30. 
Kasa biletowa czynna w dni robocze od 11,00 do 17,00 

oraz na godzinę przed spektaklem. 


