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)f.nna <.R}f.V-Janek, 
)f.licja ZI9r12VO'WŁOC'J(J4. - Stracli na 'Wró6{e, 
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06slu9a tecfiniana- Jarosfa1v <Pofane~ !Jdieczysfaw (Jlierecfioa 

<Deftomcje i ramJ wyti,smano w pracowni plastycznej <featro. La(l(j „ tfęcza • w Sfups(u. 
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"Janet Wętfrowniae~ to sztul{_a przetfstawiająca za6awne przygo{y 
pięciofetniego cfi.Eopca, k}óry w tajemnicy przetf mamą wyrusza w świat. 
<Tytufowy Jane!(, wętfruje w czerwonym ~pefusil{_u. Nal{,rycie gEowy 
wz6zufza podżiw napotf<.gnego stracfia na wró6fe, czarnego 6ara~ a nawet 
~guta. Stracli-Pilip uważa, że 
w czerwonym f<.gpefusi~ wz6uazaf6y respekJ. wró6li, niesforny 6aran zgad"za 
się ·urymienić porwany /(,ape{usz na wumef(,z pofrzycfz mak,ó-w, zarozumiafy 
~gut nie może otf.żafować, i.e f<gpe{usz zamiast k,urnil{,a - ztfo6i Cutlzf«l 
gfo·wę. 

We wszyst/(jcfi napotf<gnycfz postaciacfi mafy Janek, znajtf uje odifanycli 
przyjacióf. fPaste~ 'l(asia ratuje go przed" rogami czarnego 6arana, 1Yojtel{_ 
pomana cfifopcu wycuypząć z wotfy f<gpe{usz{ i otfprowad"za go tfo mfyna. 
;Mfyrtarzowa wlziefa Janl{_owi scfironienia i częstuje go pierogami ze 
śmieta114 (fotem Jane{ tfosUufa osiof~ i utfaje się w drogę po-wrotną d'o 
tfomu, a-fe... <Przecież Jane{ ma tyk pomysfów! 
CliciaE6y znakźć 
w /"esie {wiat paproci i potfaro-wać go u/?.gcfzanej . . 
mamie na przeprosiny. 
Cz~v znajtfzie? O tym dO'unecie się .z przetfstacvienia. 

1D::.iękj scenoorafii Zofii Czeclilews~-Osscru.1sk_,iq; fuiat pr=etfstawiony 
w sztuce jest prawdziwie 6ainiow_y. Vrz.e~ 6arwq i pomysfuwofcią pfastycznycn 
rozwiązań. Zo6aczymy w tym przetfstawieniu typuu:o pofs{ie {ulijeflij- fa{~j na paty{u 
oraz pacynlij. 

Spe~~ trwa 45 minut 6ez; przerwy. 

11tfhifowis~ aaresowane jest ao 1l1liaz6w oa fat 3 ao 10, a ta{że ao tycfi, /i.J6rym 
6ftS/(g jest twórczość literacf<.9 !Man·i 'l(pnopnicfUej 

Ucencja na wystawienie utworu została wydana przez 

Stowarzyszenie Autorów ZAiK 



Teatr zastrzega sobie prawo do zmiany w repertuarze 

Wszelkich informacji udziela oraz zamówienia przyjmuje 
organizator widowni 

Janusz Wolicki, tel. kom. 601962305 
od poniedziałku do piątku w godz. s00 
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+ef. sq/842 87 q4„ 842 3q 3S fa* sq/842 '1'124 
e-rnaif: łeałrfafli@hicorn.pf 

www. tecza.&f 11,1p&k. net 

Zapraszamy na nasz profil na facebooku 
- - . 

fac:ebook. 

Jako dodatkową, bezpłatną atrakcję proponujemy udział w lekcji teatralnej. 
Jest to spotkanie z aktorem, który opowie o powstawaniu lalki teatralnej, pracy 

w teatrze itp. 
Lekcja teatralna tylko dla grup zorganizowanych , po uprzednim uzgodnieniu. 

W Państwowym Teatrze Lalki n Tęcza• znajduje się system elektroniczny 
wspomagający słyszenie osobom posiadającym indywidualne aparaty słuchowe. 

Realizacja programu pn .• Pitagoras - pomoc osobom z uszkodzeniami słuchu· 
w bardzo dużym stopniu została sfinansowana dzięki środkom 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 


