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06sada: 

Ja{u6 i 'Wil/i.e{m qrimm 
'l( <J{Ó L P. 'W!N .ft Ś !N IP. Ż 7(jł 

Prze~ - 5W. 'Tamows~ 

Jłdaptacja - 'Wfaaysfaw Owczarzat 

Wznowienie reżysers{ie - Przemysfaw Lastows~ 

Scenografia - Lucjan Za.me{ 

5Wuzy~ - <FrantCliurcliill, <FranciszetSmofińs~ 

'l'e~ty piosene{ - Jerzy r]{pc/iowiat 

'.1(9{ÓDE~)l Ś!NI'EŻ'l()ł - Joanna Stoi~-Stempf?.pwsk,a 
'.1(9{ÓLDW)l, 'l(fR.JlSNOLV<D'l(J- <Teresa 'l(owafonek, 
'XflWL'E'WICZ, qJIJO'WY - <Przemysfaw Lasf?.pws/?j 

'l(J.Uf.SNOLV<D'l(J- Vrszu{a Szytf{ik.;Ziefonlig, 

inspicjent - <Przemysfaw Las{ows~ 
o6sługa sceny -9dieczysfaw <Pierecliotf, Jarosfaw fl'ofane{ 

efe~roak,ustyk, - <JW6ert Ocliocińs~ 

La~ i tfeR,gracje wyR,gnafa pracownia pfastyczna teatru w s{fadzie: 
(}3ar6ara 'Wojtaniec, , <Pawef :Minaa, Jarosfaw <Pofanek, 

'l(jerownik,tecnniczny - <Pawef :Minaa 
'l(onsuftant program~ Sa6ina So6oń 

(]Yf~'l(<fOCB..,:N;tCZP.L:Jff I Jt<R:YIS'FYCZ:Jff 
9rfJf.Łq~fJ)f '1()19dl!ŃSJ()ł -SO<BCZ<Yl( 

.<l'iik,na 'l(fófewnal <Biafa ja{śnieg, rumiana ja{trew, 

o wfosacli zfotycli ja{ fen - nazywano ją. .. • oczywiście 1.(jófewną 

Śnież~. 

(}3ajkfi nosząca właśnie tal?j tytuł, a ~óra nafeży ao 

na:fpięk,niejszycfi Gajek, (}3raci (jnmm, gościć 6ęazie teraz na scenie 

naszego teatru. 

Już oa /?j[k,u pof?.pfeń Śnież/ig, z 1.(rófewiczem, a tak,że wesołe 

R,rasno[ua/?j spoty/ig,ją się na 6ajk,owym szfak,u, 6y sk,utecznie 6ronić 

ao6ra przez złem-Śnież/?j przea złą :Macocńą. I cńoć ten 6ana[ny 

zaawało6y się pro6fem, ograny na wszystf<j.e możliwe sposo6y 

wyczerpał już swą sifę oaaziafywania, w tej 6ajce ożywa z nową 

mocą. (}3ońaterowie stają w o6ficzu zaarzeń aramatycznycn 

i śmiesznycfi, wzruszającycn i za6awnycn, śpiewają, tańczą i ... afe 

cyt. Nie zaraazajmy wszystl?jcn seR,retów . .. 

Spe~aRJ przepfatany jest muzy~ Prankfi Cnurcńi[[a, ~óra po raz 

pierwszy za6rzmiała w sEynnym filmie Wa[ta (J)isneya 

i triumja[nie przetrwafa ao ania azisiejszego. 

<Przedstawienie trwa 50 minut 6ez przerwy i przeznaczone jest Da 

wUfzów oa fat 3. 

(])o zo6aczenie w CJ'ęczy! ! 



Jako dodatkową, bezpłatną atrakcję proponujemy udział w lekcji 
teatralnej. Jest to spotkanie z aktorem na temat powstawania 

widowiska teatralnego oraz różnych rodzajów lalek teatralnych: 
kukła, jawajka, marionetka, pacynka. 

Wszelkich informacji udziela oraz zamówienia przyjmuje 
organizator widowni - Janusz Wolicki od poniedziałku do piątku 

w godz. 8°0
- 14°0 

76- 200 Słupsk, ul. Waryńskiego 2 
tel. 59/842 87 94, 842 39 35 

fax 59/842 77 24 
tel. kom. 601 962 305 

e-mail:teatrlalki@bicom.pl 
www .tecza.slupsk.net 

W Państwowym Teatrze Lalki „ 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". 


