
Lubelski Salon Artystyczny zaprasza na muzyczne spektakle familijne. 

• Olsztyński Teatr Lalek „Pan Lampa” / muzyczny spektakl familijny
 16 czerwca, godz. 17:00 / Sala Widowiskowa / bilety: 20/10 zł

Sztuka dla małych dzieci i dużych dorosłych

Autor: Malina Prześluga
Reżyser: Helena Radzikowska
Choreografia: Anna Sawicka-Hodun
Muzyka: Natasza Topor
Scenografia: Sylwia Maciejewska

Pan Lampa to przemiły staruszek, który od zwykłych przemiłych staruszków różni się tylko tym,
że jego głowa świeci  jak lampa.  Z zupełnie  niewiadomych powodów.  Pewnego dnia,  bardzo
dawno temu,  głowa Pana Lampy po prostu zaczęła świecić  i  już.  Pan Lampa mieszka – w
dużym,  starym,  skrzypiącym  i drewnianym  domu  zwanym  Domczyskiem –  ze  swoją  wierną
towarzyszką Piesą. Długo mieszkali sami, ale odkąd głowa Pana Lampy zaczęła świecić, do ich
domu schodzą się dziwne stworzenia i postacie, które w normalnym świecie nie mogły znaleźć
sobie miejsca. Zwykle są uprzejme i tylko czasami sprawiają kłopoty, dlatego Pan Lampa i Piesa
nie mają nic przeciwko nowym lokatorom. 

• 17 czerwca, Teatr Maska w Rzeszowie „Akademia Pana Kleksa” / muzyczny spek-
takl familijny

godz. 16:30 / Sala Widowiskowa / bilety 20/10 zł

autor: Jan Brzechwa
adaptacja: Jerzy Jan Połoński
teksty piosenek: Jan Brzechwa, Jerzy Jan Połoński, Krzysztof Gradowski
reżyseria: Jerzy Jan Połoński
scenografia: Justyna Bernadetta Banasiak
muzyka: Łukasz Damrych, Andrzej Korzyński
choreografia: Jarosław Staniek

Spektakl  familijny,  opowiadający o niezwykłej  szkole Ambrożego Kleksa,  w której  nauka jest
przyjemnością i niesamowitą przygodą. Kolorowy i roztańczony musical będzie niezapomnianą
podróżą do świata wyobraźni...

Akademia pana Kleksa to magiczna szkoła dla chłopców, znajdująca się na końcu ulicy Czekola-
dowej. Już z daleka widać jej ogromny, trzypiętrowy budynek z czerwonej cegły. Szkoła położona
jest w ogromnym parku, w którym ukryto przejścia do wszystkich znanych baśni. Odwiedzenie
świata wymyślonego przez braci Grimm czy Andersena jest tam tak samo proste i zwyczajne, jak
pójście po bułki do sklepu po drugiej stronie ulicy. Jest tylko jedna trudność – aby znaleźć się w
Akademii trzeba być chłopcem, którego imię zaczyna się na A…

•  17 czerwca „Dźwiękowisko – spotkanie z Grażyną Lutosławską”
godz. 15:00 / Sala Kinowa / wstęp wolny



Podczas spotkania lubelska dziennikarka radiowa zaprezentuje fragmenty trzech swoich, zupeł-
nie różnych słuchowisk: Obrony Sokratesa, Anioła za lodówką i Bazarku. Spotkanie połączy z
propozycją kilkuminutowej zabawy dźwiękami skierowanej do publiczności. 

MIEJSCE:
Sala Widowiskowa, CK, Peowiaków 12 

ZAPISY: w godzinach otwarcia kasy CK, w internecie cała doba, pod nr tel. 81 466 4140 lub na e-
mail: kasa@ck.lublin.pl lub lsa@ck.lublin.pl 


