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Kopciuszek to jedna z najbardziej znanych, lubianych  
i najczęściej przedstawianych baśni na całym świecie. To 
opowieść o tym, że los sprzyja ludziom dobrym  
i szlachetnym. Ale również o cudowności i niezwykłości, 
pełnego czarów świata. Oprócz wróżki występują w niej 
bowiem gadający kot, śpiewające warzywa i mówiące 
dziwnymi językami przedmioty. Aby najmłodszym 
przybliżyć postać Kopciuszka, a starszym urozmaicić 
znaną fabułę, akcja przeniesiona została w czasy 
współczesne i stąd również pomysł na oryginalną  
inscenizację.

KOPCIUSZEK 
Teatr Lalki i Aktora Kubuś z Kielc

Podczas Festiwalu zapraszamy dzieci do wzięcia udziału w 
konkursie na najciekawszy spektakl teatralny. To forma 
wspólnej zabawy, w ramach której najmłodsi widzowie 
proszeni są o wypełnienie ankiety i zaznaczenie tytułu 
spektaklu, który najbardziej im się podobał. 

bilety: 15 zł 

 
Informacje i zamówienia: 
Biuro Promocji i Organizacji Widowni 
tel. 12 644 24 81, e-mail: rezerwacja@nck.krakow.pl
Kasa czynna od poniedziałku do piątku
w godz. 8.30-20.00, tel. 517 248 619 

14 lutego (piątek)   godz. 11.00   sala teatralna

przedstawienie dla dzieci od 4 lat.
czas trwania: 1 godz. 15 min. (z przerwą)

przedstawienie dla dzieci od 5 lat 
czas trwania: 1 godz. 15 min. (bez przerwy)

To opowieść o prawdziwej miłości i przyjaźni, której 
głównym bohaterem jest tytułowy Super Piotruś Pan – 
chłopiec, który nie chce dorosnąć. Pewnego razu w jego 
beztroskie, pełne przygód życie na wyspie Nibylandii 
wkracza dziewczynka Wendy. Jej przybycie powoduje 
zdarzenia, po których nic już nie będzie takie, jak 
dotychczas. Przyjaźń i lojalność poddane zostaną 
najcięższej próbie. Obudzi się tęsknota i pojawią nowe, 
nieznane dotąd uczucia. Piotruś, który dotąd myślał tylko  
o sobie, pozna prawdziwą siłę miłości.

12 lutego (środa)   godz. 11.00   sala teatralna

SUPER PIOTRUŚ PAN  
Teatr Lalki i Aktora Kubuś z Kielc

13 lutego (czwartek)   godz. 11.00   sala teatralna

 

 
Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana z Bielska Białej

 

TYMOTEUSZ WŚRÓD PTAKÓW 

 
Tymoteusz wśród ptaków to zaskakująca historia Misia, 
który pewnego dnia postanawia zaopiekować się 
porzuconym, kukułczym jajkiem. Ten szalony pomysł 
spowoduje szereg zabawnych przygód z udziałem jego 
statecznego taty, rozśpiewanych ptasich przyjaciół 
i podstępnego lisa. Perypetie bohaterów ułożą się na 
scenie w zabawną, ale i pouczającą historię o istocie 
rodzicielskiej miłości. Inscenizacja z wielobarwną 
scenograą i  k l imatyczną muzyką z pewnością 
sprowokuje uśmiech na twarzach wielu młodszych                                         
i starszych widzów.  

przedstawienie dla dzieci od 3 lat 
czas trwania: 1 godz. 10 min. (bez przerwy) 

Jak zachować s ię  w świec ie ,  którego reguł  n ie 
rozumiesz? Co to znaczy być sobą? Szukać własnej 
drogi, czy też pozwolić kierować się innym? Mieć własne 
zdanie i je wyrażać, czy iść za głosem innych? Czy 
dorośli znają odpowiedzi na wszystkie pytania, czy tylko 
udają? Nie ma chyba osoby, która potrałaby udzielić 
odpowiedzi na te pytania. Ale czasem pocieszający jest 
fakt, że inni też błądzą. Podobnie jak Alicja, która 
przeżywając niesamowite przygody, musi odnaleźć swą  
drogę w bardzo dziwnym świecie. 

11 lutego (wtorek)   godz. 11.00   sala teatralna

ALICJA W KRAINIE CZARÓW 
Teatr Zagłębia z Sosnowca

przedstawienie dla dzieci od 7 lat 
czas trwania: 115 min (z przerwą) 
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Kolorowa i rozśpiewana bajka na motywach popularnej 
i lubianej baśni autorstwa braci Grimm. W najnowszej 
inscenizacji teatru z Będzina miejscem akcji jest 
baśniowe miasteczko, które zamieszkują dwie rodzinki: 
pani Wilczyca z Wilczkami i pani Koza z Koźlętami. 
Spektakl odbywa się w konwencji lalkowej oraz żywego 
planu. Całość uzupełniają animacje komputerowe.

 
przedstawienie dla dzieci od 3 lat
czas trwania:  1 godz. 20 minut (z przerwą) 
 

 
Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana z Będzina

3 lutego (poniedziałek)   godz.  11.00   sala teatralna  

WILK I KOŹLĘTA 

Jest to opowieść o maleńkiej dziewczynce, nie większej 
od ludzkiego kciuka. Mieszkała wśród łąk, karmiły ją 
ptaki, a grzało słońce. Okazało się, że na łące mieszka 
też  Ropucha,  które j  synek daremnie szuka żony  
i niechybnie zostałaby nią Calineczka – gdyby nie pomoc 
rybek. Nie dane jej  było jednak długo cieszyć się 
wolnością, gdyż porwał ją chrabąszcz. Ostatecznie 
Calineczka znalazła schronienie u polnej myszy, która 
z kolei chce wyswatać ją  kretowi. Czy dziewczynka będzie 
musiała resztę życia spędzić pod ziemią? Czy dojdzie do  
zaślubin? Przyjdźcie i przekonajcie się sami!

 
Teatr Lalek Rabcio z Rabki Zdroju

4 lutego (wtorek)   godz. 11.00   sala teatralna

O CALINECZCE MALUTKIEJ DZIEWECZCE 

przedstawienie dla dzieci od 3 lat 
czas trwania : 1 godz. (z przerwą)

Tygrysek i Miś to najlepsi przyjaciele. Razem się bawią, 
pracują i mogą na siebie liczyć. Jednak pewnego dnia 
pomiędzy dwójkę przyjaciół wkracza Świnka. Zupełnie 
inna niż odpowiedzialny Miś – świetna zarówno  
w wymyślaniu zabaw, jak i w unikaniu pracy. Nowa 
znajoma fascynuje Tygryska, który chce spędzać z nią 
każdą wolną chwilę. Zachwycony pomysłami Świnki, 
zapomina nie tylko o obowiązkach, ale także o swoim 
przyjacielu – Misiu. Czy jednak można żyć samą 
zabawą i czy warto zapominać o starych przyjaciołach? 
Tego dowiecie się podczas przedstawienia. 

przedstawienie dla dzieci od 3 lat 
czas trwania: 1 godz. (bez przerwy)

5 lutego (środa)   godz. 11.00   sala teatralna

DZIEŃ DOBRY ŚWINKO  
Teatr Maska z Rzeszowa

Idziemy po skarb to pełna optymizmu, ciepła, subtelnego 
humoru przeplatana wesołymi piosenkami opowieść  
o przygodach dwóch przy jac iół :  Mis ia  i  Tygryska, 
marzących  o  „na jw ięk szym szczę śc iu  na  z i em i” 
– o bogactwie. Główni bohaterowie oraz cała reszta postaci 
poprzez poszukiwanie, przekraczanie granic i marzenia 
przekazują proste prawdy o życiu, w którym najlepiej żyć 
skromnie i nie trwonić czasu na zdobywanie pieniędzy. 
Bo przecież ważna jest przyjaźń, a rodzinna okolica to 
najlepsze miejsce do życia, jakie można znaleźć na  
ziemi. 

przedstawienie dla dzieci od 3 lat 
czas trwania: 1 godz. 15 minut (z przerwą)

6 lutego (czwartek)    godz. 11.00    sala teatralna

IDZIEMY PO SKARB 
Teatr Nowy z Zabrza

Głównym bohaterem spektaklu jest maszynista Łukasz, 
jego niezwykła lokomotywa-kolomotywa Emma i mały 
chłopiec Kuba Guzik. Nasi bohaterowie zabierają dzieci 
(publiczność) na wyspę Trochanię, którą miłościwie 
rządzi król Ludwik Za Kwadrans Dwunasty. Spokojne 
dotąd życie mieszkańców wyspy komplikuje się kiedy 
przybywa tam Listonosz z tajemniczą paczką. W paczce 
jest dziecko – mały chłopiec, którego król i poddani 
nazwali Kubą. Kiedy Kuba dorasta okazuje się, że 
Trochania jest zbyt mała, by zbudować dom dla 
kolejnego mieszkańca. Maszynista Łukasz i Kuba 
postanawiają wyruszyć kolomotywą Emmą w świat…

7 lutego (piątek)   godz. 11.00   sala teatralna

ZACZAROWANA KOLOMOTYWA  
Wrocławski Teatr Dla Dzieci

przedstawienie dla dzieci od 3 lat 
czas trwania: 1 godz. (bez przerwy)
 

Do uschniętego, prastarego lasu, w którym panuje 
głucha cisza przybywa drwal Maciej, by ściąć rosnący 
tam 1000-letni dąb. Tuż przed rozpoczęciem pracy 
odkrywa, że powodem braku sił życiowych lasu jest 
choroba Echa, które tak długo powtarzało wrzaski ludzi, 
aż ochrypło i w końcu straciło głos. To wtedy z lasu 
odeszły zwierzęta i odfrunęły ptaki. Drwal postanawia 
uratować las i wyrusza na pełne przygód poszukiwanie 

lekarstwa dla chorego Echa. 

10 lutego (poniedziałek)   godz. 11.00   sala teatralna

KSIĘGA LASU  
Tarnowski Teatr im. L. Solskiego

przedstawienie dla dzieci od 3 lat 
czas trwania: 1 godz. (bez przerwy) 
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