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Och, Emil! Emil! Uważaj, uważaj! Nie teraz, nie wolno, później, nie mam czasu, jestem 
zajęty! Znowu muszę cię ukarać. Coś ty znowu wymyślił?! Nie siorb, musisz być grzeczny, 
patrzą na nas. Emil, mówię do ciebie, a ty biegasz i biegasz! Trzeba być dobrym dla 
zwierząt! Eeeeeemiiiiiiiiil .. . 

Wszystkie wszędobylskie dzieci ciekawe świata słyszą takie i podobne słowa z ust 
kochających rodziców, bardzo zajętych swym dorosłym życiem. Wszystkie dzieci tak jak 
Emil chcą być duże i chcą być kimś. Lekarzem, strażakiem, aktorką, piosenkarką ... 
Dlatego w imieniu Emila, radosnego, pomysłowego, śmiesznego, rezolutnego, odważnego, 

zaskakującego chłopca - zapraszamy do teatru jego kolegów i koleżanki. Zapraszamy także 
rodziców ze swymi pociechami. Zapraszamy na spotkanie z Emilem i jego rodziną 

w spektaklu Och, Emil! Będzie można spojrzeć na siebie samych przez pryzmat teatralnej 
konwencji, która z dużym poczuciem humoru szkicuje portrety członków rodziny i relacje 

między światem dorosłych, a światem dzieci. Muzyka Piotra Klimka nagrana przez zespół 
Doctor Fisher zaskoczy brzmieniem, a scenografia Zuzany Mojiiśovej uśmiechnie się 
słowacką pomysłowością. Więcej o spektaklu nie powiem. Zostawię aktorom wałbrzyskiego 
teatru przyjemność opowiadania o Emilu w bezpośrednim spotkaniu z Wami, drodzy 
Widzowie. Chciałbym, żeby spektakl stał się chlubą tego Teatru, żeby Emil stał się chlubą 
taty i mamy i żebyście wszyscy za przykładem Emila chcieli być w życiu Kimś. Warto ... 
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