


Michael Ende 
urodził się w roku 1929 w Bawarii; 
był synem surrealistycznego 

malaTZa Edgara Ende i fizjoterapeutki. • 
Pierwszą literacką próbę 

podjął w 1943 roku, kiedy jego 
gimnazjum zostało zamknięte 
z powodu zamachów bombowych. 
Zaczynał od pisania opowiadań 
1 wierszy. 

W wieku szesnastu lat został 
wcielony do armii niemieckiej, 

' 

ale jako zdeklarowany antyfaszysta dołączył do grupy 
antyhitlerowskiej, w której pozostał do końca wojny. 

Po wojnie skończył szkołę teatralną, następnie pracował jako 
aktor, scenarzysta, dyrektor teatru i krytyk filmowy w Monachium. 
W latach siedemdziesiątych wyjechał do Włoch, gdzie powstały 
jego najsławniejsze książki. Największym powodzeniem cieszą się 
powieści Morno i Niekończąca się opowieść (The Neverending Story) 

(obie zekranizowane) oraz seria książek o przygodach Kuby Quzika. 
Był jednym z najpopularniejszych autorów niemieckich XX wieku. 

Swój sukces zawdzięczał książkom dla dzieci, chociaż pisał również 
dla dorosłych. Jego utwory zostały przetłumaczone na ponad 
czterdzieści języków. 

W 1981 roku pisarz otrzymał Nagrodę Janusza Korczaka 
(przyznawaną przez Międzynarodową Vnię na Rzecz Książki dla 
Młodzieży). Zmarł w 1995 roku. 

Morno 
jest tajemniczą dziewczynką, która pewnego dnia pojawia się 
w miasteczku. Obdarzona niezwykłym darem słuchania, szybko 
staje się powiernicą trosk dorosłych i przyjaciółką dzieci. 

Kiedy w miasteczku pojawiają się tajemniczy Szarzy Panowie, 
jego mieszkańcy zostają pozbawieni całego wolnego czasu, a ich 
życie zamienia się w nieustającą gonitwę za gromadzeniem dóbr 
materialnych. Ogrom zniszczeń dokonanych przez Szarych Panów 
wydaje się nieodwracalny.„ Do akcji włącza się wtedy mistrz Hora, 
który postanawia położyć kres ich wszechwładzy . Pomaga mu 
Morno, która jako jedyna nie uległa presji Szarych Panów. 

Morno ayli osobliwa historia o złodziei eh c , u i i 'C ' 

któr zwrckilv ludziom skradziony im ·z 1~· to pełny tytuł książki, 
która została opublikowana w 1973 roku. 
Przedstawiona historia jest konfrontacją między dwoma światami: 
dziecięcym, pełnym fantazji i dorosłych - konsumpcyjnym, 

zaplanowanym w imię zasady czas to pieniądz. 

Mamy nadzieję, że sceniczna opowieść o Morno pochłonie 
wszystkich naszych widzów, bez względu na wiek, a czas spędzony 
w teatrze nie będzie czasem straconym. Być może też nasze 
przedstawienie przypomni zabieganym rodzicom o tym, żeby 

znaleźli wreszcie czas na to, co jest naprawdę ważne„. 
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REPERTUAR DLA NAJMŁODszycH 

·Au -z , 
To historia pełna przygód pewnej maleńkiej 

, dziewczynki o imieniu Calineczka, która na początku 
zostaje porwana pruz ropuch ę, by zostać żoną żabiego 
księcia, by potem trafić do pewnego groźnego 
chrabąszcza. 
Tułająca się zimą po świecie Calineczka znajduje 

schronienie u polnej myszy, która z kolei chce ją wydać za mąż za sąsiada kreta . 
Calineczka jest przerażona , że będzie musiała spędzić resztę życia pod ziemią , ale 
z pomocą przylatuje, uratowana niegdyś przez Calineczkę, jaskółka, która zabiera ją 
do . .. Zobaczcie sami. 
Znakomita muzyczna bajka, która już od wielu lat cieszy się niesłabnącym 
powodzeniem . 
Dla dzieci od 3 lat. 

I I OLOWA SNIECiV 
Kiedy diabelskie lustro zostaje rozbite na miliony 
kawałków, jeden z nich wpada do serca Kaja 
i zamienia je w sopel lodu. Królowa śniegu zabiera 
Kaja do swojego lodowego królestwa. Jego 
przyjaciółka Cierda, wyrusza na poszukiwanie„. 
To jedna z najpiękniejszych baśni Andersena, baśni 

o tym, że dla miłości i przyjaźni warto poświęcić wszystko. Teksty piosenek 
napisała Agnieszka Osiecka. 
Dla dzieci od 5 lat. 

1...:1 ~ze 
Historia wesołego szewczyka Felka i pewnej 
zn udzonej ks iężn icz ki Lali. Król zmartwiony stanem 
swojej córki poszukuje lekarstwa na jej smutek. 
Zaprasza do pałacu magików, tancerzy i inne osoby 
mogące uleczyć królewnę . Niestety, nikomu nie udaje 
się jej rozweselić, jedynie szewczyk zna sposób, 

by rozbawić królewnę, a tym sposobem są tajemnicze trzewiczki. 
Znakomita, pełna magii, tańca i śpiewu bajka 
z morałem dla całej rodziny, 
Dla dzieci od 3 łat . 
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