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Przygotowanie wo{afne -JOLJf!Jfl)f. OPWI!NO'WSJ()ł 

06saaa: 
Hanka - Izabela NADOBNA- POLANEK 
Matka, Karczmarka, Królewna, Duch, Diabeł li, Szkapa, Anioł· liona ZAREMBA 
Wiedźma, Diabeł V, Śmierć, Wodna Baba, Złota Księżniczka - Alicja ZIMNOWŁOCKA 
Jasiek, Jasiek zamieniony w węża , Leśne Echo, Kowal Skąpiradło- Maciej GIERŁOWSKI 
Ojciec, Klucznik, Smok, Diabeł Ili, Król Wiatrów· Marek HUCZYK 
Leśny Skrzat, Straszydło, Diabeł I, Złoty Książę • Szymon KOŁODZIEJ 
Mieszczanie-wszyscy 

P.fe"1roa{usty{ - 'l(rzysztof Pir 
06sfuoa sceny - <Piotr <]rudżień, 'l(p.ro{ Szary 

©eRgracje i fa{fj wyRJJnano w pracowniacfi teatru pod" fjerunfjem 
CJ3ar6ary 'Wojtaniec i <Pawfa ?rlintfy. 
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Ucencja na wystawienie utworu została wydana przez Stowarzyszenie 
Autorów ZAIKS 

<Drocfzy 'U1Ufzowie! 

Czy znacie Jaśf<si, k]óry ud"aje się na fiJJniec świata 
w poszufjwaniu szczęścia? fuypominacie so6ie miasto ok,ryte żafo6ą, 60 
groźny smok,pożarf pofowę mieszk,ańców l{rófestwa? )I może pamiętacie 

wa{li.p, jak,ą cfziefny rycerz musiaf stoczyć ze smo~em, a6y ratować pięk,ną 
'l(jófewnę? 'ftf)ie{u spośrócf 'Was z pewnością sfyszafo o tfziefnej Jfance, 
fcróra w poszufj.waniu ratunftu cf{a umierającego 6rata gotowa 6yfa 
przewęcfrować cafy świat, 6ez ża{u rezygnując przy tym z wfasnego 
szczęścia. (}3yć może taftże w przygocfacli 'Wocfnej (}3a6y, tajemnicy Zfotego 
1(,rięstwa, opowieści /(rófa Wiatrów i postępowaniu s/(.ąpego 'l(pwafa 
ocfnajtfziecie liist01ie1 k]óre przetf snem opowiatfafy 'Wasze :Mamy {u6 
(}3a6cie. 
'Te i wiefe innycli popufamycli wątk,Pw, zaczerpniętycli z rotfzimycfi 
6aśni, potfań i fegeruf znafazfo się w spek,Ja~u 'Teatru La{fj. „ 'Tęcza" pt. 
„Zfote Serce". Zapytacie pewnie, cffaczego w czasacli popufarnycfi 
/(resli,9wefti gier /iJJmputerowycli, sięgamy w teatrze po stare te~ty 
i tfawnycli 60/iaterów? Cficie{iśmy na przyk{acfzie 6aśniowycfi 60/iaterów 
pok,azać różne cfiarak,Jery i emocje, fcróre w ~żtfycli czasacfi mogą 
~erować {utfzi ftu 6arcfzo tfo6rym {u6 zfym czynom. Cficie{iśmy wreszcie 
uwierzyć w czary i w magiczne zak,{ęcia, 

Czy 6yfo warto utfać się w tę „pocfróż w przeszfość" i co 
znafeź{iśmy w niej cf{a naszej przyszfości? !Na to pytanie k,ażtfy musi sam 
znafeźć ocfpowietfź. 

Spe~ trwa 65 minut z przerwą i przeznaczony jest 
dla 'WUfzów otf Cat 3. 

Spektakl pt. „Złote Serce" otrzymał następujące nagrody: 
1. „Za Animację" na I Międzynarodowym Festiwalu Teatrów 

Lalek „Katowice- Dzieciom" w czerwcu 2002 r. 
2. „Za Najlepszą Scenografię" na Międzynarodowym Festiwalu 

Sztuk dla Dzieci w Suboticy (Serbia) we wrześniu 2002 r. 



SP~KTAKL~ W łU:P~KTlJAKZE: 

P. Rimski, PAN KOTOWSKI 

Halina Borowiak, JANEK WĘDROWNICZEK 

Zbigniew Poprawski, MISIE PTYSIE 

Jerzy Zaborowski, TOMCIO PAL UCH 

Małgorzata Kamińska-Sobczyk, BAŚŃ O ..• 

Waldemar Wolański, PIĘKNA I BESTIA 

Pavel Polak, CZERWONY KAPTUREK 

Krzysztof Rau, METAMORFOZY 

Wszelkich informacji udziela oraz zamówienia przyjmuje organizator widown· 
Janusz Wolicki, tel. kom. 601962305od poniedziałku do piątku 

W godz. gOO_ 1400 

76- 200 Słupsk, ul. Waryńskiego 2, 
tel. 59/842 39 35 
fax 59/842 77 24 

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

Jako dodatkową, bezpłatną atrakcję proponujemy udział w lekcji teatralnej. 
Jest to spotkanie z aktorem na temat powstawania widowiska teatralnego oraz różnycfl 
rodzajów lalek teatralnych: kukła, jawajka, marionetka, pacynka. 

W Pa1istwowym Teatrze Lalki „ Tęcza" znajduje się system elektroniczny wspomagający 
słyszenie osobom posiadającym indywidualne aparaty slucllowe .Realizacja programu pn . 
„Pitagoras-pomoc osobom z uszkodzeniami słuchu" w bardzo duzym stopniu została 
sfinansowana dzięki środkom 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnycll ". 


