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O bsada: 

inscenizacja i reżyseria 

Małgorzata Kamińska-Sobczyk 

scenografia 

A licJa Chodyniecka-Kuberska 

muzyka 

Włodzimierz Jarmołowicz 

t ksty pios nek 

Małgorzato Kamińska-Sobczyk 

przygotowanie muzycZ11c 

Jolanta Otwinowska 

ruch sceniczny 

Tatiana Asmołkowa 

asystent reżysera 

Ilona Lewkowicz 

CIOTKA KLOTKA - Justyna Figacz 
MYSZ KLAUDYNA - Ilona Lewkowicz 
PIES KLEOFAS, SĄSIADKA KLEMENTYNA-Alicja Zimnowłocka 
KOT KLEMENS. LISTONOSZ KONSTANTY- Marek Huczyk 

inspicjent - Marek Huc:zyk 
obsługa sceny - Korol Szary, Michał Scj, Mieczysław Piuechod, 

Piotr Roguszczok 
elektroakustyk - Krzysztof Flr 

Lalki i dekorocJe wykonała pracownia plastyczno teatru w składzie: 

Barbara Wojtaniec. TatlCl'IO Skumlol, Paweł Minda, Joroslalłł Polanek 

Kierownik techniczny - Paweł Minda 
~nsultant programowy- Sabina Michol a 

DYREKTOR NACZELNY I ARTYSTYCZNY 
MAŁGORZATA KAMIŃSKA - SOBCZVK 

Akcja sztuki rozgrywa ię w ty/owym salomku iotk1 Klotyldy. 

wtka Klotyldaj•st a1110111ą,roztrzepa11ą i nieco zdziwaczałą wdową, ale 

z temperament •m 1 po =uc1em humoru. Panicznie boi ię myszy a J y lęk 

przeradza ię wkrótce w ob esję .„. 
Od pewnego czarn ciotkę co ,( nawiedza i nie daje żyć to drapie za 

kreden em, pi zezy pod podłogą, krzypi w szafie „.Dziwnym dźwiękom 

towarzyszy prze :uwanie ię przedmiotów i otwlcrame 'Zlljlad 

Tajem11iczq lokatorką ciotki je t myszka imieniem Klaudyna, która to 

„nie dość, te straszy, to jeszcze porrafi pogryić pof1czochy/" . .Ałyszka 

uwielbia ciotkę Klotk• i bardzo przezywa fakt, te ta nie chce i z nią 

zaprzx1aź11ić, dlatego wszelkimi sposobami stara się zaskarbić 

przychy/11ość swąj u gospodyni.. . 

Zabawny spektakl, w ży»~im planie oraz z wykorzystaniem lalek. z 

mnóstwem 'mie ~nych gagów, na którym :: pewnością nikt nie będzie 1ę 

nudził. 

Niebywałym atutem widowiska je t banv11a i zabawna ·cenografia 

autor. "lwa Alicji Chodynieckiej-Kuber lciej a cały pektakl ożywiąją 

ieksty piosenek Ałalgorzaty Kamiliskiej-Sohczyk oraz nmzJ*a 

Włodzimierza Jarmołowicza. 

Spektakl 11wa 60 111i11ut z przen•'ą i gwara11111je w tym czasie moc emo :}i 

oraz arty. tyc..."?IJ'Ch przeżyć dzieciom od lat 5, a także tym doro lym, 

którzy nie zatracili dziecięcej wrażliwości.„ 

Do zobaczenia w ,, Tęczy"!! I 




