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Obsada: 
Królewna Kukułeczka - Jolanta Gajos 

Król Cymbał Pierwszy - Michał Olszewski 

Niania Elwira - Małgorzata Oracz 

Kuchcik Felek Precelek - Błażej Wawszczyk 

Baba Jaga Aga - Ewa Lubacz 
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„Królewna Kukułeczka" to komedia romantyczna. Pełno w niej 
zabawnych nieporozumień, zaskakujących zwrotów akcji, śmiesznych 
scen i postaci. Bohaterowie przedstawienia, jak w każdej komedii 
romantycznej, są zakochani, ale na drodze do ich szczęścia pojawiają się 
kolejne przeszkody. 

Tytułowa Królewna Kukułeczka kocha z wzajemnością ubogiego 
kuchcika Felka Precelka, czemu przeciwstawia się ojciec królewny -
Król Cymbał Pierwszy, który z kolei darzy skrycie uczuciem nianię swej 
córki - Elwirę . W zabawne perypetie czwórki bohaterów włączają się 
jeszcze: bezdzietna wdowa Baba Jaga Aga, która marzy o dziecku i jej 
męski odpowiednik - stary kawaler Dziadu! Jagul Edzio, który chciałby 
się ożenić . 

Okazuje się, że niezależnie od wieku, wyglądu i zajmowanej 
pozycji, wszyscy potrzebują ciepła i miłości, nawet ci zatwardziali 
i egoistyczni - im też doskwiera samotne życie . Prawdziwe marzenia 
i tęsknoty bohaterów przedstawienia, czasami głęboko skrywane, 
ujawniają się w bardzo melodyjnych, lirycznych piosenkach. 

Ostatecznie cała historia kończy się szczęśliwie - potrójnym 
weselem. 

Spektakl w swej konwencji nawiązuje do tradycji teatru 
objazdowego. Do czasów, kiedy ludzie chcący zajmować się teatrem 
jeździli po świecie dużym wozem, który służył im nie tylko 
do przemieszczania się z miejsca na miejsce. Aktorzy, tak jak w naszym 
spektaklu, budowali na nim parawan, stwarzając sobie w ten sposób 
miejsce do gry. A gdy przed wozem zebrała się publiczność, 

zza parawanu wychodzili aktorzy i rozpoczynali przedstawienie takimi 
np. słowami : 

Dzień dobry „ . Kochana publiczności I 
Drogie dzieci! Szanowne dzieci ! Dziewczynki i chłopcy! 

I wszyscy, bardzo czcigodni i dostojni, których nie wymieniliśmy. 

Serdecznie Was witamy w naszym teatrze „. witamy i pozdrawiamy ! 
Nasz teatr lalkowy, który widziała już cała Europa ( „ .) 
zagra Wam dzisiaj swoją najnowszą sztukę, 

którą pokażą Wam nasi najlepsi aktorzy i aktorki! 
Ta sztuka nazywa się - „ Królewna Kukułeczka " I 

Sztuka, o której mowa, zrealizowana została w planie żywym 
i lalkowym. Jest to spektakl familijny dla widzów w każdym wieku, 
czas trwania - 1 godz. 15 min. (z 1 przerwą - 15 min.). 
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