


W teatrze u OenioiacJa_ 

W teatrze u Ogniojada 

witamy dziś każde z was . 

Za chwilę już zaczynamy. 

zagramy tu dzisiaj wraz 

Arlekin i Kolombina, 

a Pierrot tu także jest! 

Na spektakl cię zapraszamy: 

obejrzyj nas jeśli chcesz! 

W teatrze . . . 

Na sznurku tkwić -

nie łatwa rzecz, 

ale przynajmniej nikt nam nie powie: 

„Idźże stq_d preczl" 

Tańczymy więc przez całe dnie, 

Głośno, radośnie śmiejq_c sięl 

By być aktorem, trzeba z humorem polubić gręl 

Kot i lisica ... 

Jestem Lisica, mam garderobę swq,. 
Zawsze marzyłam - grać w teatralnym show! 
Jestem Lisica, spójrz na mój ogon, usta i ty 

Wkrótce uwierzysz: aktorkq, byłam tu. 
Ogniojad grał mi, a ja śpiewałam mu, 

A teraz z kotem przemierzam świat wzdłuż i 
wszerz! 

Jam jest Kotł A ogon mój dobrze znasz! 
Tam, gdzie ja - zabawy zawsze czasl 

Bo ja - Kot - król zabaw i wszelkich gier. 
Ja uwielbiam moje życie i wędrówki i śmiech! 

Kot i Lisica! Dobrana para z nas! 
Kot i Lisi cal Pokaże wkrótce czas, 

Że Kot z Lisicq, czarujq_, snują.. wędrujq, w dal . . . 

1rzemierzamy cały świat, ta wędrówka trwa od latl 
Ty też pragniesz, życie takie mieć jak myl 

A więc dalej, ruszaj już, świat uciechy jest tu:t:
tuż, 

Więc zaufaj przyjaciołom nowym swymi 

Dobrzy ludzie m6wią.. że być Kotem, 
To jest kłopotem, 

A to nie taki 

A Lisica żywot ma uroczy i bawię się, 
I chcę 

Wciq,ż śpiewać! 

Kot z Lisicq, przyjaciółmi sq_ 
I odnajdq_ kiedyś drogę swq_I 

Nim spostrzeżesz się, 
Odejdą gdzieś! 

Nie znajdzie nas nigdy nikt! 
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Na podstawie adoptacji Krystyny Jakóbczyk 

To iuz iest finał-

Właściwie to już jest finał, 

żegnamy więc każde z was . 

Melodię tę :znacie przecid, 

śpiewajmy więc teraz wrazi 

Pinokio ma dobre serce, 

Ogniojad też lepszy jest, 

ale ta bajka przecież 

na tym nie kończy się: 

D:!epetto, to konstruktor nasz, 

ale Ogniojad :zajmuje teraz cały nam cze 

W jego teatrze praca wre, 

i każda marionetka wie , 

że nosz maestro spekt akle tworz:y przez całe dni 

Właściwie ... 

Na sznurku tkwił -

nie łatwa rzecz, 

ale przynajmniej nikt nam nie powie: 

„Idź:ite stq,d preczl" 

Tańczymy więc przez całe dnie, 

Głośno, radośnie śmlejq,c slęt 

By być aktorem , trzeba z humorem polubić gręl 



HaliBut smaczna ryba ... 

Teatr HaliBut został założony przez 
wychowanków Ogniska Teatralnego Haliny i Jana 
Machulskich w 1998 roku . Inauguracjq, działalności 
tej nieformalnej grupy twórczej była inscenizacja 
„Polowania na karaluchy" Janus za Głowackiego . Rok 
później powstały „Próby" wg Bogusława 

Schaeffera. Spektakl ten zdobył II Nagrodę 

Publiczności i III Nagrodę Organizatorów na 
Festiwalu PUPA'OO. Kolejne premiery to „Odwet" 
także Bogusława Schaeffera - 2001, „Świętoszek" 
Moliera - 2001 oraz „Drugi pokój" Zbigniewa 
Herberta - 2002 . Efektem pracy zespołu w 
sezonie 2002/2003 był eksperymentalny projekt 
„Ob .CIACH" jak również przeniesienie na scenę 

klasycznej bojki Carlo Collodiego „Pinokio". Podjęta 
została także inicjatywa, której celem jest 
promowanie niezależnych działań twórczych różnego 
typu pod hasłem „Goście HaliButa", . W ramach tej 
akcji zaprezentowane zostały spektakle „Dziady" w 
wykonaniu słuchaczy Ogniska Teatralnego ARSUS i 
„Dancing" w wykonaniu uczestników Ogniska 
Teatralnego „U Machulskich". 

Obecnie zespół współtworzq, młodzi ludzie, 
studenci Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii 
Teatralnej i PWSFTViT w lodzi, licealiści i 
instruktorzy teatralni. Teatr HaliBut ma możliwość 
prowadzenia swojej działalności dzięki gościnności i 
wsparciu DDK „Dorożkarnia" 


