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W okresie ferii przygotowaliśmy dla naszych młodszych widzów szereg atrakcji - premierową
ZACZAROWANĄ KRÓLEWNĘ, Lekcje Teatralne oraz Zwiedzanie Teatru. Zajęcia poprowadzi
Weronika Łucyk oraz Anna Augustyniak. Zapisy na zwiedzanie i warsztaty:
weronika.lucyk@teatrwybrzeze.pl Bilety na ZACZAROWANĄ KRÓLEWNĘ do nabycia za
pośrednictwem kasy biletowej lub panelu online. Do zobaczenia w Teatrze Wybrzeże!
ZACZAROWANA KRÓLEWNA
Historia stara jak świat: Królewna kłuje się w palec wrzecionem. Dopełnia się klątwa złej wiedźmy.
Królestwo pogrąża się w letargu, dwór zapada w sen a zamkowe mury porastają gęste krzewy
dzikich róż. Każdy, kto zbliży się do zamku ginie w niewyjaśnionych okolicznościach (niektórzy
twierdzą, że nie bez udziału podstępnych pułapek i wrednych zaklęć niejakiej Huli Babuli). Czy
kiedyś w końcu zjawi się śmiałek zdolny oprzeć się czarom wiedźmy i pocałunkiem przerwie stuletni
sen? Zło dołoży wszelkich starań, by zniweczyć wysiłki pretendentów do ręki królewny. A ma po
temu bogate środki: dzikie bestie, leśne smoki, księżycowe krasnoludki... Ale i Dobro nie będzie stało
z założonymi rękami czekając na upragniony Happy End. Zaklęty Kot i królewski sługa, Palipieca, nie
odstąpią ni na krok bohatera o imieniu Staszek w jego trudach. Odwaga, spryt i wrażliwe serce będą
im orężem. Droga śmiałka do upragnionego celu, jak to w bajkach bywa, będzie kręta i wyboista.
Wieść będzie przez mroczne gęstwiny puszczy Huli Babuli, szemrane zaułki krakowskiego rynku, aż
po odległe kratery srebrnego globu...
Artur Oppman
ZACZAROWANA KRÓLEWNA
Adaptacja i reżyseria: Michał Derlatka
Scenografia i kostiumy: Michał Dracz
Udźwiękowienie: Joanna Sówka-Sowińska

Ruch sceniczny: Wioleta Fiuk
Asystent reżysera: Maciej Konopiński
Inspicjent: Jerzy Kosiła
Sufler: Weronika Mathes
W spektaklu występują: Monika Chomicka-Szymaniak (Królowa, Twardowska, Wąż, Płowa Łapka,
Gwiazda Poranna, Stara Baba, Pijak, Kosmiczny Krasnoludek, Chochlik), Katarzyna Z. Michalska
(Królewna, Wiewiórka, Szarak, Królewic, Piernikarka, Chochlik), Małgorzata Oracz (Hulababula,
Dobrotka, Migdalina, Gwiazda Wieczorna, Pijak, Kosmiczny krasnoludek, Chochlik, Przekupka
Krakowska), Jerzy Gorzko (Lirnik, Twardowski, Sowizdrzał, Dziadek Kościany, Długi Ogon, Smok,
Pisarz), Michał Jaros (Kot i Pieszczotek), Maciej Konopiński (Palipieca), Piotr Łukawski (Król, Rycerz,
Dworzanin, Chłop, Wilk, Walek, Pająk), Marcin Miodek (Organista, Dworzanin, Niedźwiedź,
Kosmyczek, Bziczek, Szarlatan, Żak, Chochlik), Jakub Nosiadek (Staszek, Dworzanin, Migdal,
Kuglarz, Doktor, Żak, Chochlik).
Terminy:
10 lutego, niedziela, Stara Apteka, Gdańsk, godz. 16:00
12 lutego, wtorek, Stara Apteka, Gdańsk, godz. 11:00
13 lutego, środa, Stara Apteka, Gdańsk, godz. 11:00
14 lutego, czwartek, Stara Apteka, Gdańsk, godz. 11:00
Spektakl przeznaczony dla widzów od 6 roku życia.
Ceny biletów
bilet grupowy dla dzieci: 20 zł
wstęp opiekunów grup: bezpłatne zaproszenia (1 na 10 osób), dodatkowy opiekun: 15 zł/szt
bilet normalny: 30 zł
bilet ulgowy: 25 zł
LEKCJE TEATRALNE
Co to znaczy improwizować? Jak zaprojektować kostium lub scenografię? Ile historii można
opowiedzieć za pomocą jednej spódnicy? Warsztaty teatralne są propozycją dla dzieci i młodzieży,
która pragnie zapoznać się z teatrem poprzez działanie. Przy użyciu formy dramy, improwizacji i
ćwiczeń ruchowych uczestnicy mają okazję rozwijać własną kreatywność .
Oferta dla grup zorganizowanych
Koszt udziału wynosi 7 zł od osoby. Czas trwania zajęć wynosi ok. 90 minut. Opiekunom przysługują
bezpłatne wejściówki. Oferta skierowana do grup w każdym wieku. Jednorazowo w warsztacie może
wziąć udział do 30 osób. Prowadzący: Weronika Łucyk.
Terminy:
poniedziałek 11.02 godz. 10:00 i 12:00 Czarna Sala, Gdańsk
poniedziałek 18.02 godz. 10:00 i 12:00 Czarna Sala, Gdańsk
środa 20.01, godz. 10:00, 12:00, Duża Scena, Gdańsk
piątek 22.02, godz. 10:00 i 12:00, Scena Kameralna, Sopot
ZWIEDZANIE TEATRU
Jakie miejsce w teatrze jest najważniejsze? Po co w teatrze kulisy? Czy widz jest tak samo potrzebny
jak aktor? Zapraszamy przedszkolaków, dzieci i młodzież szkolną, wycieczki półkolonii, a także dzieci
i rodziców do obejrzenia kulis Teatru Wybrzeże. Trasa zwiedzania uwzględnia m.in. widownię, scenę
oraz pracownie teatralne w Gdańsku.

Oferta dla grup zorganizowanych. Czas trwania wycieczki wynosi ok. 90 minut, grupa zwiedzających
może liczyć maksymalnie 30 osób, koszt udziału wynosi 7 zł od osoby, konieczne są wcześniejsze
zapisy. Prowadzący: Weronika Łucyk i Anna Augustyniak.
Terminy:
poniedziałek 11.02 godz. 10:00 i 12:00
piątek 15.02, godz. 10:00, 12:00
poniedziałek 18.02 godz. 10:00 i 12:00
czwartek 21.01, godz. 10:00, 12:00
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