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Żeby trafić do Krainy Czarów nie trzeba wpadać do króliczej nory 
lub przechodzić na drugą stronę lustra. Wystarczy wsłuchać się w dźwięk 
starej płyty gramofonowej, która wyczaruje przed nami niezwykły 
świat. Właśnie taki świat chcemy wam pokazać. Świat, do którego drzwi 
otwieramy kluczem wiolinowym. Świat wysokich i niskich, krótkich 
i długich, fałszywych i czystych dźwięków, które odkryte przez Alicję 
stworzą prawdziwą Muzykę ... 

NIS7Jl ,.Alicja w Krain.i Czarów" jest inna nii wszystkie - ona 

Kraina Czarów. 
Czym jest? Dla każdego jest czymś innym. Miejscem realn 

lnym. Miejscem tajemnic lub marzeń . Spokoju lub z 
kraczamy ją za każdym razem. Ale czy można 

jak? Po prostu, włączyć muzykę ... z 
oczy ... i uru ' yobraźmę! Nasza „Kraina Czarów" to 
kraina dźwięku, entów, znaków przykluczowych i 
nutowych. Bo TAKI otwiera najważniejszą brauię. 
sztuki, z którą każdy, a czególności widz naj 
powinien móc obcować. Odbi ój, i tylke SWÓJ 
Nie ma gatunku muzyki lepszego c o. Jest muzyk 
i zła. Muzyka, która ma coś do przekazania która zal 
i wypływa nie pozostawiając niczego po sobi a rzecz 
że jako dorośli zatraciliśmy zdolności słuchania rzeczy, któr 
dzieci. Nie zauważamy koloru dźwięków. Nie widzimy 
A co najważniejsze - dajemy ponieść się swoim gustom muz 
bardzo często zamykając się na to, co nowe - czy też stare, 
przyjmując, że to czego nie słucham jest „nie dobre". Nasz s 
to podróż do wnętrza muzyki. Jeżeli jesteś gotów na wypraw 
muzycznego świata, podążaj za Białym Królikiem... i d' 
trąbki! Od Ciebie tylko zależy czy dasz radę go usłyszeć i do 




