


S
ztuka Tankreda Dorsta, Jednego z najwybitniejszych nlemiecldch dramaturgów, 
znanego przede wszystkim dorosłej publiczności, jest umiejętnie napisaną 
współczesną baśnią posługującą się wątkami zaczerpniętymi z bajek nadreńskich. 

To urokliwa, pełna fantazji i magU historia małej dziewczynld Amelld, która podczas 
wyprawy po czarny miód odkrywa elementarne prawdy o świecie. W podróży towarzyszą 
Jej niezwykłe postaci: Dynia, Gruszka, zwariowany Król mieszkający na dachu, 
Pies, który nie szczeka i Bóbr. Dzlęld nim bohaterka poznaje wartość przyjaźnJ, poznaje 
swoją historię i metaforycznie określa swe miejsce na ziemi. W atmosferze niezwykłości 
i w otoczeniu magicznych przedmiotów poznaje samą siebie i odwraca bieg wydarzeń, 
które Już nigdy nie będą dla niej utrapieniem. 

Spektakl adresowany jest do młodych widzów, bo któż jeśli nie oni wie, że można wylać 
na siebie sukienkę, a Dynia może stać się pięknym ... zresztą zobaczcie sami. 
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Pani Fryga, Trujący Grzyb, l Malgonata Brożonowicz-Sien.kiewicz (gościnnie) 
Wielka Pokrzywa ~ 

Mruksa ~ Monika Kuf el 
Wróżka Tulejka 1 Katarzyna Kopczyk 

Gruszka 1 Maja Kubacka 
Dynia l Dorota Stępień 
Bóbr : Krzysztof Prystupa 

Piesek Sztno Pantaleon Paweł Mróz 
Roztargniony Król Franciszek Muła 

Tajny Radca 1 Marek Karpowicz 

KosUumy, lalki, maski i dekoracje wykonano w pracowniach Teatru pod kierunkiem 
Haliny Dobrowolskiej, Małgorzaty Satory,IStanłsława Szlachtyjoraz Lesława Kostki. 

Licencja na wystawienie utworu została wydana pnez Stowarzyszenie Autorów ZAIKS. 





SłuchaJcle, o czym kos wam śpiewa! 
SłuchaJcle wleścl prosto z d.rZewa 
O bobrze 1 koronach! 
Już wstała MrUkSa. Frygi córka, 
Obydwie czeka wnet w ogórkach 
Nagroda zastużona. 
Dzień mtnle, noc zapadnie w lesle, 
Powleka sowy się uniesie, 
Lecz kiedy dzień zabłyśnie złoty, 
To wszystkie skończą się kłopoty. 

Słońce slę zbudzi z pierwszym kurem, 
Dynia potoczy się pod górę, 
sukienka się wyleje prawie, 
Gruszka nle zgnije wcale w trawle, 
Miód z dzbanka zntknie niespodzianie, 
Bóbr nagle bobrem być przestanie. 
Z zarośli wyldzie taJD'Y radca 
Z wleśclą, że jego król l władca 
Ma Jedną gwiazdę l trzy góry, 
Za.Dlek wyrośnie z pestki w cblllUfY 
l się odmieni wszystko. 

Jedna korona tu przybędzie, 
A dwle odjadą w wlelldm pędzie. 
To będzie wldowlskot 




