
Teatr  Andersena  zaprasza  na  Zimę  w  mieście  gdzie dla  najmłodszych  widzów  zostały
zaplanowane  specjalne  pokazy  spektakli  „Arabela”oraz  „Szewczyk  Dratewka  czyli  bajka  do
zjedzenia”.  Wspólnie z Centrum Spotkania Kultur organizowane będą również zimowe warsztaty
teatralne dla dzieci w wieku 7 – 12 lat.

I.   SPEKTAKLE   

1. ARABELA, reż. Igor Gorzkowski  

Wiek: 8+ / Czas: 120 min. z przerwą

Repertuar:  
14 stycznia, g. 10:00
15 stycznia, g. 10:00
16 stycznia, g. 10:00
17 stycznia, g. 10:00
18 stycznia, g. 16:00
19 stycznia, g. 12:00
21 stycznia, g. 10:00
22 stycznia, g. 10:00.

2. SZEWCZYK DRATEWKA CZYLI BAJKA DO ZJEDZENIA, reż. Bogusław Byrski, 
Gabriela Jaskuła, Wioletta Tomica

Wiek: 4+ / Czas: 50 min. 

Repertuar:
25 stycznia, g. 16:00
26 stycznia, g. 12:00

Bilety indywidualne: 30 zł 

Bilety do kupienia w kasie teatru lub on-line w serwisie Bilety24 lub www.ewejsciowki.pl 

Kasa teatru jest czynna od wtorku do piątku w godzinach 8:30 – 12:00 oraz na godzinę 
przed każdym spektaklem. Kasa znajduje się na poziomie 0 budynku Centrum Spotkania 
Kultur, Plac Teatralny 1

Bilety grupowe: 20 zł / dziecko | 1 zł / opiekun

Rezerwacji można dokonywać przez email: organizacjawidowni@teatrandersena.pl  lub 
telefonicznie tel.: +48 81 532 32 25 / tel. +48 502 663 873

mailto:organizacjawidowni@teatrandersena.pl
https://teatrandersena.pl/bilety/
http://www.ewejsciowki.pl/
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II. Dwutygodniowe warsztaty teatralne

Młodzi aktorzy pod okiem specjalistów teatralnych – sprawdzą, jakie możliwości kryje ich
głos,  ciało,  ale  nade wszystko – wyobraźnia!                                        
Wykorzystując metodykę pedagogiki teatru spytamy dzieci o ich marzenia, pragnienia, a
następnie ubierzemy to w formę teatralną. Nie będziemy się uczyć długich scenariuszy,
tylko  zajrzymy w głąb  siebie.  Chcemy,  aby  ze  sceny  wybrzmiewał  autentyczny  śmiech
dziecka,  a  co  najważniejsze  prawda!  Zajęcia  będą przebiegać  w  formie  warsztatowo –
zabawowej,  z  której  następnie  stworzymy  pokaz  finałowy,  który  obejrzy  szeroka
publiczność, a ten będzie miał miejsce na Sali Operowej Centrum Spotkania Kultur.

Zaplanowaliśmy trzy grupy teatralne, które będą pracować równolegle:

• grupa 7-8 lat
• grupa 9-10 lat
• grupa 11-12 lat

Termin

od wtorku 14 stycznia 2020 r. do piątku 24 stycznia 2020 r., (z wyłączeniem sobót i niedziel)
w godz. 10:00 do 14:00 w budynku Centrum Spotkania Kultur.

Następnie próba generalna pokazu na Sali Operowej odbędzie się w poniedziałek, 3 lutego
2020 r. w godzinach popołudniowych

Finał projektu zaplanowano na wtorek, 4 lutego na godz. 10:00.

Koszt
300 zł / od uczestnika 

Opłat należy dokonać tylko w Sklepiku Kulturalnym CSK, poziom 0, jak tylko otrzymają 
Państwo potwierdzenie od organizatora, ale nie później niż w pierwszym dniu warsztatów

Zapisy
Zapisów  dokonujemy  poprzez  formularz  zgłoszeniowy  on  line  dostępny  na  stronie:
https://teatrandersena.pl/dziecieca-scena-otwarta/ 
O zakwalifikowaniu do projektu poinformujemy do poniedziałku, 23 grudnia 2019r.

Kontakt:

Małgorzata Adamczyk
Specjalista ds. edukacji 
e-mail: edukacja@teatrandersena.pl
tel: (+48) 691 912 672
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