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Teatr Lalki i Aktora „Kubuś" w Kielcach 

Katarzyna Lengren 

Kiedy Króla 
boli ząb 
reżyseria - Arkadiusz Klucznik 

scenografia - Monika Polak-Luścińska 

muzyka - Stanisław Syrewicz 
aranżacje - Michał Kowalczyk 

choreografia - Katarzyna Aleksander-Kmieć 

obsada: 
Król - Andrzej Kuba Sielski 

Królowa - Beata Orłowska 

Królewna - Jolanta Kęćko 

Królewski Kot, Dentysta - Małgorzata Sielska 

Ochmistrzyni - Agata Sordyl 

Kucharz, Czarnoksiężnik - Zdzis ław Reczyński 

Król-Teść - Andrzej Matysiak 

„Kiedy Króla boli ząb" - najnowsza premiera teatru 
„Kubuś" to, jak mówi reżyser, żart sceniczny, zabawa z pastiszem 
w konwencji „disco", taka nasza „Mamma Mia". Twórcy spektaklu 
proponują widzom zabawę, stosując gry muzyczne (muzykę napisał 
Stanisław Syrewicz, autor przeboju „To nie ja byłam Ewą"), 

pełne żywych kolorów formy plastyczne, bo nie klasyczne lalki 
oraz musicalową choreografię. 

Historia opowiedziana w przedstawieniu jest bardzo 
zabawna, ale również „bardzo-pedagogiczna" i „bardzo-pro
zdrowotna" - o tym, że trzeba dbać o zęby! Porusza istotny 
problem, jakim jest strach dzieci przed dentystą. 

Głównym bohaterem jest Król, który zmaga s i ę z bólem 
zęba, ale bardzo boi się Dentysty, dlatego szuka innych sposobów, 
by ulżyć swojemu cierpieniu (któż z nas kiedyś tego nie przeżył! ). 

Ból zęba sprawia, że Król złości się na wszystkich, a nawet staje się 
nieobliczalny. Błahy powód jest pretekstem do tego, by zamknąć 
w więzieniu Kucharza czy wszcząć wojnę z Królem - Teściem. 

Na szczęście dla Króla i całego królestwa sytuacj ę ratuj e fortel 
królewskiego Kota. 

Spektakl trwa 1 godz. (z 1 przerwą - 15 min.), przeznaczony 
jest dla widzów w każdym wieku. 
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25-304 Kielce, ul. Duża 9 
tel./fax 41 344-58-36, 41 368-02-93 
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Dyrektor Naczelny i Artystyczny - Irena Dragan 

Światło i dźwięk: Kazimierz Chyb 

Maszyniści sceny: Marcin Jaros, Bogdan Tobera 
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