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Anna Smolar 
Reżyserka. Absolwentka literatury w Pa
ris IV Sorbonne. Ukończyła szkolę aktorską 
w Sudden Theatre. W 2001 roku założyła ze
spół La compagnie Gochka. Od 1998 roku we 
Francji zrealizowała: Nie wolno igrać z ogniem 
A. Strindberga; Gorzkie Izy Petry von Kant 
R. W. Fassbindera; Wyspę niewolników P. Ma
rivaux; Sextuor banquet A. Llamas. W Polsce 

. wyreżyserowała: Zamianę P. Claudela w Te-
atrze Sląskim w Katowicach; Maestro J. Abramowa-Newerly'ego w Laboratorium Dra
matu w Warszawie. W Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu wraz z Agnieszką 
Holland wyreżyserowała Aktorów prowincjonalnych Agnieszki Holland i Witolda Zator
skiego. Jej kolejne realizacje sceniczne to Jedna ręką Joela Pommerata (Teatr Studio, 
Warszawa), Pani z Birmy (Teatr Polonia, Warszawa) i wraz z Jackiem Poniedziałkiem En
ter (Nowy Teatr, Warszawa). 

Tomasz Śpiewak 
Dramaturg, autor adaptacji teatralnych, tłu
macz, kierownik literacki Teatru Nowego im. K. 
Dejmka w lodzi w sezonie 200812009. Absol
went Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiował 
na Uniwersytecie Gutenberga w Moguncji 
i Columbia University w Nowym Jorku. Współ
pracował z Robertem Wilsonem jako drama
turg i tłumacz przy Akropolis Wyspiańskiego 
w Teatrze Dramatycznym w Warszawie (2007), 

Wojtkiem Klemmem (Omy/ka Klemmą!Demirskiego w Teatrze Powszechnym w Warsza
wie, 2007, Kariera Artura Ui Brechta w Teatrze Jeleniogórskim, 2007), Łukaszem Kosem 
(Klątwa Wyspiańskiego w Teatrze Jeleniogórskim, 2007; Król-Duch wg Słowackiego w Te
atrze Nowym w lodzi 2009; Starość jest piękna Esther Villar w Teatrze Polonia, 2008), Re
migiuszem Brzykiem (Brygada Szlifierza Karhana Vaska Kani w Teatrze Nowym w l o
dzi, 2008; Berek Joselewicz w Teatrze Polskim we Wrodawium, 2009; Joanna dArc. Pro
ces w Rouen w Teatrze Polskim w Bydgoszczy, 201 O; Wodzirej inspirowany scenariuszem 
F. Falka w Teatrze IMKA w Warszawie, 2011), Natalią Korczakowską (Elektra na podsta
wie Eurypidesa/Foucault w Teatrze Jeleniogórskim, 2008; Pasażerka na podstawie powie
ści Zofii Posmysz w Teatrze Współczesnym we Wrodawiu, 2008; Nelly na podstawie 
Skrzywdzonych i poniżonych Dostojewskiego w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzy
chu, 2008; Lenz W. Rihma w Operze.Narodowej, 2011). Autor audioguide w Parku i Do
mu Urodzenia Fryderyka Chopina w Zelazowej Woli, 201 O. 

Anna Met 
Absolwentka wydziału scenografii Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie. Stale współpra

cuje z Natalią Korczakowską. Wspólne projek
ty, tom. in.: Pens1onat Madryt w Centrum Ar
tystycznym M25 w Warszawie (2005), 
Verkliirte Nacht (Teatr Narodowy 2006), 
Smycz (Teatr Polski we Wrocławi u, 2006), 
Strefa dz1afań wojennych (Teatr Rozmaito
ści , 2006), Śmierć czlowieka-wiewiórki (Teatr 

Jeleniogórski, 2007), Elektra (Teatr Jeleniogórski, 2008) Nelly na podstawie Skrzywdzo
nych i poniżonych Fiodora Dostojewskiego (Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu) , Pasażer
ka Zofii Posmysz (Teatr Współczesny we Wrocławiu), Solaris. Raport na podstawie So
laris Stanisława Lema (TR Warszawa) i Dynastia. Sclerosis multiplex (w wałbrzyskim te
atrze). Projektowała performatywne zdarzenia w ramach Festiwalu Niewinni Czarodzie
je - Tyrmand, Komeda, Polański. Asystowała Bertowi Neumannowi przy spektaklu Re
ne Pollescha w TR Warszawa Pracowała z Grażyną Ka nią - Nordost (Teatr Polski w Byd
goszczy, 2007), Anną Smolar nad Panią z Birmy (Teatr Polonia w Warszawie) i Markiem 
Kalitą nad Widzialną ciemnością (Teatr Dramatyczny w Warszawie, 2007). W roku 2011 
zadebiutowała jako twórca scenografii i kostiumów w Teatrze Wielkim - Operze Naro
dowej, przygotowuiąc na Scenie Kameralnej świetnie przyjętą inscenizaqę Jakoba Len
za Wolfganga Rihma w reż . Natalii Korczakowskiej. 

Jan Duszyński 
Urodził się w 1976 w Warszawie. StLJdiował 
kompozycję w nowojorskiej Juilliard School of 
Music i w warszawskim Uniwersytecie Muzycz
nym. Ma w swoim dorobku kilkadziesiąt opraw 
muzycznych do sztuk teatralnych i fi lmów. 

""" Rafał Paradowski 
~ Operator filmowy. Ukończy! PWSFTviT w lodzi. 

Przy filmie fabularnym współpracował m. in. z: 
Lechem Majewskim IAngelus, Wojaczek), Je
rzym Skolimowskim (Cztery noce z Anną, Essen-
tial k1iling), Agnieszką Holland (Ekipa, Prawdzi
wa historia Janosika), Piotrem Dumałą (Las) i Ka
sią Adamik (Boisko bezdomnych), Filipem Bajo
nem (Śluby panieńskie), Davidem Ondrickiem 
(Ve Stinu), w Teatrze 1V m. in. z: Andrzejem Se

werynem, Maciejem Prusem, Zbigniwern Brzozą, Piotrem Łazarkiewiczem, Łukaszem Wy
lężałkiem i Krystianem Lupą. Jest także autorem zdjęć do filmów dokumentalnych. 



Dominika Knapik 
Jest absolwentką P\NST w Krakowie. Tancerka, 
aktorka oraz choreograf teatralny (m. in. 
współpraca z Radkiem Rychcikiem: Versus 
w Teatrze Nowym w Krakowie i Fragmenty dys
kursu milosnego w Teatrze Dramatycznym 
w Warszawie, Babel w Teatrze Polskim w Byd
goszczy w reżyserii Mai Kleczewskiej, W malym 
dworku w Teatrze Kochanowskiego w Opolu 
w reżyserii Igi Gańczarczyk). 

W 2007 roku była stypendystką programu DanceWeb Europe oraz Art Stations Founda
tion (solo jak wam się podobam? prezentowane m.in. na Polskiej Platformie Tańca 
w 2008 roku). Rok później tańczyła w spektaklu Towarzystwa Gimnastycznego nic. 
W 2009 zagrała między innymi w Ca/opaleniu w reżyserii I. Gańczarczyk w Teatrze No
wym w Krakowie. Stypendystka Artslink 2009 (Dance New Amsterdam, NY). W 201 O ro.
ku wzięła udział w Le Sacre Teatru Dada von Bzdulow. Tegoroczna stypendy:;tka Minister
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach którego wraz z Wojciechem Klimczy
kiem stworzyła spektakl Moskwa. W 2011 wyreżyserowała spektakl Testament Optymisty 
w krakowski teatrze Łaźnia Nowa, w którym także wystąpiła i była autorką choreografii. 
W tym samym roku autorka choreografii i tancerka/aktorka w spektaklu Nie Ja w reżyse
rii Igi Gańczarczyk, który zdobył główną nagrodę w KONKURSIE OFF podczas 32. Przeglą
du Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. 
Współzałożycielka kolektywu artystycznego Harakiri Farmers. Pierwszy projekt Farmerów 
zatytułowany Keret wygrał konkurs Nowe Sytuacje podczas festiwalu Malta 2008. Projekt 
nr 2 Beat Hotel, inspirowany poematem Kaclysz Allena Ginberga duet pokazywał między 
innymi w Korzo Theater w Hadze, na Malcie 2009 oraz festiwalu Oktoberdans 2010 
w Bergen. Kolejny projekt to We Are Oh So Lucky przygotowane z Aną Brzezińską (Heb
bel-am-Ufer w Berlinie, Entre Scenen w Aarhus, Polska Platforma Tańca 201 O). Najnow
sze spektakle HAFA to Moskwa (minimalistyczny duet z pianistką Dobrochną Krówką pre
zentowany m.in. w Berlinie (Centrum Mica Moca) oraz Sisters (trio taneczne z Kirstine 
!lum i SanJa Hasagic-Meier ktore miało premierę w Zagreb Student Center w lipcu tego 
roku). Jest także członkiem [MINUS 20] collective, który zadebiutował spektaklem The 
Fork w 2010 roku. 



Przykro m1, ale nie jest już Pan dzieckiem 

1. 

Do książek z dzieciństwa trudno się wraca. Zwłaszcza, gdy od lek

tury minęło kilkanaście ... kilkadziesiąt lat i nawet czas, co upłynął, napa

wa niepokojem. „Nie, nie, to NIE było wczoraj, tak ci się tylko wydaje". 

Trudne powroty. Z książkami trochę tak jak z mieszkaniami. Po la

tach to M3 jakieś takie małe, widok z okna jakiś taki niespecjalny, dzisiaj 

bym się nie wprowadził. No, chyba że przez sentyment. I gdy zaczynali 

śmy pracę nad spektaklem, naturalnie pojawiły się pytania - czy powrót 

okaże się kiczowatą podróżą sentymentalną, czy ponownym zachwy

tem, a może nic sensownego się z tej książki nie uchowało. Wiadomo, 

do tej samej rzeki się nie wejdzie i jak dziecko drugi raz się nie przeczy

ta. Może dzięki tej świadomości powrót do Bullerbyn okazał się dla nas 

łaskawy. 

2. 

Dzieci z Bullerbyn to książka o bezpieczeństwie. Dobrze żyć w gru

pie. Każdy ma tu mamę i każdy ma tatę, a dziadziusiem można się dzie

lić. W Bullerbyn psy dają się oswoić, żadne dziecko nie ma problemów 

w szkole, dysleksji, ADHD, pani nauczycielka jest tak miła, że tęskni się 

za nią w wakacje. Wiejska przyroda to dobro nieograniczone, oczywiste 

i piękne, fauna i flora z technicoloru . Nawet gry i zabawy, skrytki, przy

gody tajemnice nie niosą nic groźnego, jakby cały świat dawno się oswo

ił. Nikt się nie utopi w stawie, nie złamie nogi, chodząc po drzewach. Li

sa, Anna, Britta, Lasse, Bosse, Olle nawet gdy dorosną pozostaną razem, 

bo tak szczęśliwe się składa, że jest ich w sam raz, żeby się pożenić 

i na żadne serialowe perypetie, ta zostawiła tego dla tamtego, nie ma 

miejsca. 



Dzieci z Bullerbyn to przede wszystkim książka o przyjemności - ja

ką daje zabawa (każdy rozdział to nowy epizod) i pisanie o niej. „Mam 

na imię Lisa, mam siedem lat, wkrótce skończę osiem", pierwszoosobo

wa narracja małej dziewczynki to pełen szczegółów pamiętnik, zapis 

dziecięcych psot opisanych z czułością i spokojną celebracją. Świat 

dziecka, w którym jedna gra staje się pretekstem do kolejnej, w których 

dziewczynki przekomarzają się z chłopcami i zazwyczaj triumfują. Mo

że wolniej biegają , ale na pewno są sprytniejsze i dlatego miło i z po

czuciem tryumfu się o tym pisze. 

3. 

Na początku planowaliśmy Bullerbyn właśnie takie, ma lowankę 

w jasnych kolorach, pełną epizodów, które pamiętamy: korytarze w sto

gach siana, jakie w tajemnicy zrobi li chłopcy, mapę ukrytą w dziupli 

w drzewie, pudełko z listami, jakie przesyłają sobie księżniczki Anna, Li

sa i Britta, dopóki chłopcy się nie wtrącą , baranie bobki i zęby służącej 

Agdy. No i oczywiście, centrum tego dziecięcego świata, czyl i pokój Lisy. 

Różne epizody w historii Bullerbyn można by pominąć, ale na pewno nie 

ten, nie początek, kiedy Lisa w dzień urodzin dostaje własny pokój i gdy 

jej dziecięce życie się zmienia. Jej euforię w pełni mogą zrozumieć te 

dzieci, które własnego pokoju nie mają. 

W pisaniu tekstu szybko okazało się, że nie. Że przyjemność zabawy, 

opowiadania o niej, narracja małej dziewczynki traci czar. Świat rozpada 

się na epizody, „przedstawione" szczegóły nie dają przyjemności , a we

sołe, nieskrempowane paplanie poddane rygorowi czegoś, co ma mieć 

oglądalną formę przedstawienia powraca w stan chaosu ... i to mi się 

przydarzyło, i tamto mi się przydarzyło, a co nas to obchodzi. Szwedzi 

zrobili film w oparciu o książkę - nad wszystkim unosi się głos Lisy, ale 

jest już tylko dodatkiem do tego, co i tak widać . Nawet miło się film 

ogląda, ale magii nie ma. 



Nasz powrót do Bullerbyn był powrotem ludzi dorosłych. Dlatego 

postanowiliśmy stworzyć formułę spektaklu na tyle pojemną i wielo

znaczną, że atraktycjną dla „młodego widza" (i sześciolatek coś tu dla 

siebie znajdzie, i dwunastolatek), ale będzie zawierać także naszą, doro

słą refleksję nad książką i czasem, jaki upłynął od pierwszej lektury. 

4. 

Bullerbyn. O tym, jak dzieci domowym sposobem zrobily sobie las 

i co z niego wyroslo jest „grą w Bullerbyn''. Ty będziesz Brittą, ja jestem 

Basse, gdzie jest Lisa? Gra to kolejne epizody, relacja między jej uczest

nikami, scenografia przypominająca wielkie klocki do zabawy, to dodat

kowe postaci (poza dziećmi) tworzone jak gdyby na jej potrzeby. Dzieci 

grają dorośli aktorzy. Anna Smolar, reżyser: „chodzi o to, aby u każdego 

aktora znaleźć wewnętrzne dziecko; spójny język aktorski i literacki, aby 

aktorzy nie udawali dzieci, aby ich emocje i motywacje były bliskie im sa

mym; znaleźć autentyczną fantazję i melancholię postaci w zgodzie 

z osobowością i ciałem tego właśnie zespołu''. 

Inaczej niż w Bullerbyn Lindgren, w którym dziecięce przygody nie

ograniczone zasadami teatralnej dramaturgii płyną nieskrempowane, 

zabawa „w Bullerbyn" ma cel i stawkę. Jest nią tworzenie świata 

- w dziecięcej powadze towarzyszącej zabawie, z fantazji i tęsknoty, na

sze dzieci z Bullerbyn tworzą fizyczny świat przyrody, jaki dawno prze

stał istnieć. A stworzyć las z kawałka plastiku i uwierzyć w niego jest tak 

trudno jak powrócić do Bullerbyn jako dorosły czytelnik. W pewnym sen

sie ich wysiłek jest metaforą naszej powtórnej lektury. 

Świat w Jakim osadziliśmy Bullerbyn to świat z przyszłości, kraina 

science-fiction, w której nie ma drzew, kwiatów, stogów siana, w której 

nawet rzeka nie zagraża powodzią, bo dawno wyschła. Coś jakby krajo

braz z filmu Wa/IE - dwa roboty spotykają się na śmietnisku przyszłości. 



To świat „post-ekologiczny", w którym segregowanie śmieci stało się co

dziennością, drugą naturą , ale nie ma już, czego specjalnie chronić . Jak 

grać w Bullerbyn w takim świecie? Przyroda jednak istnieje. Powraca 

w zasłyszanych opowieściach, snach Lisy, pasji naukowej Bossego, ma
rzeniach Anny, w dziwnie brzmiących nazwach gatunków zwierząt i ro

ślin , w oca lałym jakby z katastrofy fragmencie filmu przyrodniczego. Tyl

ko bardzo stary Dziadziuś pamięta, jak to naprawdę kiedyś było i może 

jeszcze pani nauczycielka dyktująca dyktando na 'u" o pszczółkach, ja

skółkach, kukułkach ... 

W świecie powrotu sielanka Lidgren zamienia się w dziką tęsknotę. 

Wyobrażona natura przeciska się przez ścianę scenografii„ j,nawet doro

śli, normalnie nieobecni, za których obecnością tęskni się tak bardzo jak 

za zwierzętami, powracają w nowej postaci: Mama jest Krową, Tata Kró

likiem, Dziadziuś Indorem, a Pani Nauczycielka Kozą. 

5. 

Świat naszego Bullerbyn jest z całą pewnością mniej zrozumiały, 
tajemniczy dla uczestników gry, niż świat Lidgren był dla jej bohate

rów. Te dzieci, jak każde, potrafią być słodkie, ale też okrutne, histerycz

ne i przejmująco samotne, infantylnie naiwne i nad wiek świadome. Ale 

przedstawienie nie jest adaptacją powieści, lecz naszym dialogiem 

z nią . Liczymy, że widz, ten który zna książkę i ten który jej nie zna, tak

że go podejmie. 

Tomasz Śpiewak 



Dykta o na 'u' 

NAUCZVCIELKA-KOZA 

Pszczółka z jaskółką 
fruwały pod chmu ll<ą, 
gdy krówka przy dróżce 
usiadła na muszce. 
ów fakt ujął przepiórkę 
i jej psiapsiółkę kukulę. 
Mrówka wzruszona, 
muszka podduszona. 

Muszka - buay, 
w futro - kluje, 
Klówka - muczy, 
lłółka - żuje. 
rój w ulu, 
znój w bólu 
lulaj lulaj 
no to lu 
krówkę buch 
krówka w ruch. 

Wolu ozór, muszki mozół 
zza politury biurka 
ujrzała wiewiórka 
o puszy5tych pucach 
i rumianych ... płucach. 

Wiewiórka wiórki uto~ 
muszkę w dziupli umieki~ 
uwarzyła rosół z kurki 
dorzudla cebulki p61 skórki 
kupkę róż, tulipana, nasturcje, 
skorupkę i z gżegżółki 
mikstury uncję. 

Muszka upiła ciut rurką z puszki, 
z wosku ulepione poduszki, 
Nlltw ..... uwite ze ściólki, 
będą w -- uprawiać ogórki? 
wiewiólllt muszb Gust.wa. 
ubaw, upsząA , uprawa, 
kukurydl.I wyl'lllucona, 
lwropllWa uji)l!rmona. 
sk a, sta~wka, 

nie gV>wka, 
ukacjitmudna 

dna 





DUŻA SCENA .... 
ro William Shakespeare ::::s 
t:'. 

MAKBET prem. Xll 2004 

CU 
JA~QUES BREL prem. Ili 2008 
WISNIOWY SAD c.. wg Antoniego Czechowa 

CU Roland Schjmmelpfennig 
prem. Ili 2008 

CC: O LEPSlY SWIAT prem. Ili 2008 
Michael Frayn . 
CZEGO NIE WIDAC prem. IX 2008 
ARTieszka Holland, Witold Zatorski 
A ORlY PROWINCJONALNI prem. Xll 2008 
PANNY Z WILKA 
wg Jarosława Iwaszkiewicza prem. Ili 2009 
Fiodor Dostojewski 
IDIOTA prem. XI 2009 
ODYSEJA 
wg Homera prem. XI 2009 
WSlYSTKO JUTRO czyli lalki yvybawione 
spektakl inspirowany twórczosc1ą P1er Paolo Pasoliniego prem. IJ~lO 
Will iam Shake~eare 
CO CHCECIE, LBO WIECZÓR TRZECH KRÓLI prem. Ili 201 O 
Aleksander Dumas ~n 
DAMA KAMEUOW prem. V 2010 
Luchino Visconti„Enrico Medioli Nicola Badalucco 
ZMIERZCH BOGOW ' prem. XI 201 O 
NAPRAWO~ NIE DZIEJE SIĘ NIC.. 
ClYLI PIOS NKI Z OPOLA prem. Ili 2011 
Tomasz Śpiewak 
BULLERBYN 
inspirowane Dziećmi z Bul/erbyn A.Lindgren 
MAŁA SCENA 

prem. IX 20 11 

Marcin Sosonowski 
M JAK MORDERSTWO 
na motywach tekstu Fredericka Knotta prem. li 2010 
Alan "Ęckbourn 
JAK SI KOCHAJĄ prem. VI 2010 
AJA, HANNA 
wg Trenów Jana Kochanowskiego 
SCENA NA PARTERZE 

prem. IV 2011 

JAK W STARYM KINIE 
- wieczór piosenek Mieczyslawa Fogga prem I 2009 
Eric-Emmanuel Schmitt 
MAŁE ZBRODNIE MAŁŻEŃSKIE prem. IX 2011 
DEKORATORNIA 
Elfr!51ie Jelinek 
CH R SPORTOWY prem. 1112008 
Stanisław Ignacy Witkiewicz 
W MAŁYM DWORKU prem. IV 201 O 
Liliana Cavani 
NOCNY PORTIER prem. V 2011 
W PRZVGOTOWANIU 
Samuel Beckett 
SZCZ~SLIWE [}NI. KOMEDIA 
OSTA NIA TASMA KRAPPA prem. XI 2011 
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Główllil księgowa Katarzyna Kossok. Główny spetjalista ds. zarządzania Aleksandra Demciuch, Koordynator pracy 
artystytznej Renata Plużek Inspicjenci Justyna Banrnan, Cl'l'.)'ł~ Jacewska-Caban, Teresa lielińska, Jerzy laskows~. Spe
cjalisti ds. promocji i sponsońngu Łukasz Kustrzyń~. Spetjalista ds. projektów Ewa Plutecka, Spetjalisti ds. zamó
wień publianydl i zaopatrzenia Marta ilęzak Specjalista ds. kadr i lalrudnienia Baibara Kraska. Sekretariat Iwona 
Goląbek Biuro Obsługi Widzów Agni>szka Buczkowska, Anna Dominik Pauytja Hajnbergei; liona Kossowska, Alina Lo
renc, Główny mechanik Ireneusz Podha~ń~. Kierownik Działu Administracyj~nzego Jolanta Mazepka, 
Dział tedmiany JaromITT Capiga (zastępca kierownika), Brygadziści montażystów dekoratji Tomasz Albel:ie\ Stanis~w 
Kraska, Montażyści dekoratji Aleksander Anczuro~. Krzysztof Bugaj~. Wnold Janiszewski, Zb~niew Kuleczko, NJam lo
łxxlli~. Tomasz Masłowsl:i, Pracownia krawiecXa damska Irena Grund (kierownik), Mooika Gog~. Maria Szwe:Ja, Pra
cownia krawiecXa męska Piotr ~ (l:ierownik), Ewa Chmurska, Pracownia akustyana Ryszard Balcer (l:ierownik), 
Marian Weissenlełd, Pracownia oświetleniowa Grzegorz Cwalina (kierD'łmrl:), WojOO:h Gieroń, Daniel Jas~. Janusz Kaź
mieriki, Midiał Kast~. Wnold Prokopowicz, Pracownia stola~ Bernard Szolc (kierownilcJ, Henry\: Uibanek Tapicer Jo
achim B~. Ślusarz Henry\: Nicpon, Pracownia modelatorska Baibara Cegielska (kierownilc), Agni>szka Szar~ko, Pracow· 
nia mala~ Milgorzata Grubjzna (kierownik), Krzysztof M~aak Pracownia fryzjersko-peruka~ Pawel Stelmach 
(l:ierownilc), Katarzyna Borkowska, Baibara Kowzan, Brygadzista garderobianydl i rekwizytorek Magdalena Tomechna
-Dzisiewicz, Garderobiane H.Jlina Rimplei; Anna Watras, Rekwizytor Waldemar Watras. 

W programie 
wykorzystano zdjęcia 

autorstwa Bartosza Maza i Anny Met 

BIURO OBSŁUGI WIDZÓW - bow@teatrl:ochanow>kiego.an.pl 
przyjmuje zamówienia na sprzedaż biletów indywidualnym i zbiorowirn 

w poniedzialki od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku od 8.00 do 18.00, 
telJfa<ll-45-45-941. 77-45-39-082 do 85 w. 108. 

KASA BILETOWA (tel. 77-45-45-941 , 77-45-39-082 do 85 w. 109) 
aynna od wtorku do piątku od 1 O.OO do 14.00 i od 15.00 do 18.00 

lub do rozpoczęcia przedsrawienia, w soboty 1 niedzie~ godzinę przed SJJ€l'ta~em . 

Redakcja programu: KATARZYNA DUDEK, HAUNA FLEGER 
Opmowan~ komputerowe: STUDIO .con TEXT", t~. 77 45-67-335 

Druk .SADY" Krapkowice 

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu jest finansowany z budżetu 
Samorządu Województwa Opolskiego. 
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Teatr im. Jana Kochanowskiego 
45-056 Opole, Plac Teatralny 12 

sekret. tel./fax + 48 77-45-45-942, 77-45-39-086; 
centrala tel. 77-45-39-082 do 85 

www.teatropole.pl biuro@teatropole.pl 
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