


Ja jestem Perz 
Wśród roślin zwierz 
Apetyt mam 
Na kwi,atów stan 
Kaktus czy mak 
Mam na nie smak 
Zje czasem też 
Goździka Perz 

Jem na deser chryzantemę 
Lubię z bratka zjeść sałatkę 
Z róży robię rurkę z kremem 
Choć to danie raczej rzadkie 
Z tul i pana sos przyrządzam 
I podlewam nim gerberę 
Piję sok z kaktusa kolca 
Bo to zdrowe jest na cerę 

Ja jestem Perz 
Wśród roślin zwierz 
Apetyt mam 
Na kwiatów stan 
Gdy wrastam w świat 

To więdnie kwiat 
Czy chce czy nie 
Perz wnet go zje 

Gdy w krainie kwiatów pojawia się potwór, kwiaty najpierw wpadają 
w popłoch, a potem, po naradzie u Królowej Róży, postanawiają stawić czoła wrogowi. 
„Ładne kwiatki" to opowieść o tym, jak rozkwita przyjaźń, rodzi się miłość i zwycięża odwaga. 

Czy potraficie odgadnąć, który kwiatek okaże się bohaterem? Czy w trudnej sytuacji egzamin 
zdadzą wykwintne maniery wyniosłej Gerbery, czy też ostre kolce egzotycznego Kaktusa, 
a może najdzielniejszym okaże się Generał Hiacynt? 

Jak to w bajkach bywa, by pokonać przeciwności potrzebna będzie nie tylko odwaga 

I i zdec~gowanie, ale także odrobina sprytu ze sporą domieszką magii. Ku szczęśliwemu 
zakończeniu poprowadzą nas: niewidzialne dzwonki Chryzantemy Ding Dang Dong 
oraz brylantowy głos Słowika. Zapraszamy do krainy kwiatów - krainy przygód i czarów. 
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reżyseria: Krzysztof Jędrysek 
scenografia: Małgorzata Zwolińska 
muzyka: Bartosz Chajdecki 
multimedia: Emilia Lany, Natalia Balska (Netigen) 
asystent reżysera: Paweł Mróz 
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Chryzantema - Oliwia Jakubik 
Gerbera - Katarzyna Kuźmicz 
Róża - Iwona Olszewska-Watemborska 
Tulipan - Maja Kubacka 
Bratek - Michał Snarski 
Kaktus - Paweł Mróz 
Hiacynt - Rafał Szumski 
Perz - Bartosz Watemborski 

Kierownik techniczny: Edward Fic 
Dekoracje, kostiumy, maski i lalki wykonano w pracowniach Teatru 
pod kierunkiem Krzysztofa Rzepeckiego. 
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