24 lutego (wtorek), g. 11.00

PLASTUSIOWY PAMIĘTNIK

sala teatralna

Teatr Nowy z Zabrza

Plastuś to mały ludzik z plasteliny, bardzo popularny wśród dzieci.
Mieszka w piórniku dziewczynki, a jego sąsiadami są szkolne przybory:
pióro, stalówki, gumka myszka, ołówek i scyzoryk. W swoim pamiętniku,
mały ludzik, doskonale opisuje pierwsze doświadczenia i wzruszenia
z szkolnego życia. Co więcej, Plastuś nie jest tylko obserwatorem
przygód uczniowskich, ale sam bierze w nich udział. Dotrzymuje kroku
małej Tosi i jej kolegom w dostosowywaniu się do obowiązków ucznia,
zasad koleżeństwa, porządku i poszanowania cudzej własności.
Trudno o lepsze przedstawienie dla pierwszoklasisty.
czas trwania spektaklu: 1 g. 30 min (z przerwą)
25 lutego (środa), g. 11.00

KOZIOŁEK MATOŁEK

sala teatralna

Nowohuckie Centrum Kultury
al. Jana Pawła II 232, Kraków
tel. 12 644 02 66 wew. 55, e-mail: rezerwacja@nck.krakow.pl
Kasa: tel. 12 644 02 66 wew. 56

Była sobie bajeczka…

Spektakle teatralne dla dzieci w wieku do 3 lat, łączące edukację
teatralną z zabawą.
18 lutego (środa), g. 10.00

sala 2, bud. C

25 lutego (środa), g. 10.00

sala 2, bud. C

BAM-BAM – Teatr „Chrząszcz w trzcinie” z Rabki-Zdroju
KTO TAM? – Teatr Uszyty z Krakowa

bilety: 20 zł (rodzic + dziecko)

Bydgoski Teatr Lalek Buratino

Czas trwania spektaklu: 1 g. (bez przerwy)
26 lutego (czwartek), g. 11.00

sala teatralna

NIESAMOWITA PRZYGODA ROBACZKA KŁACZKA

16-27 lutego (poniedziałek-piątek), g. 13.00-15.00

Teatr im. Adama Mickiewicza z Częstochowy

Zabawa w teatr – warsztaty plastyczne

Tytułowy bohater ma trzy marzenia – chce fruwać, oglądać niebo
i bezkresne łąki pełne kwiatów i zielonej trawy, pragnie zaprzyjaźnić
się z człowiekiem, a później chce się przemienić w małego chłopczyka.
Przy okazji realizacji swoich planów przeżywa mnóstwo ciekawych,
ale i niebezpiecznych przygód. Ta urocza bajka adresowana do
najmłodszych widzów, traktuje o mocy przyjaźni, która potrafi zdziałać
cuda, o marzeniach i pokonywaniu własnych słabości. Przypominająca
także starą prawdę, że najważniejsze jest to, aby pozostać sobą.
Uwaga! W spektaklu używane są światła stroboskopowe!

Wykonywanie przez dzieci kukiełek (pacynek) z miękkich materiałów.
prowadzenie: Bożena Szuflita
bilety: 12 zł

czas trwania spektaklu: 1 g. 15 min (z przerwą)
27 lutego (piątek), g. 11.00

SZELMOSTWA LISA WITALISA

17, 19, 24, 26 lutego (wtorki, czwartki), g. 13.00

Pomyśl – ułóż – sprawdź… i baw się!

W trakcie warsztatów dzieci bawiąc się rozwiązują zagadki
i łamigłówki, tworzą własne układanki i ciekawe konstrukcje, ćwiczą
spostrzegawczość, koncentrację, pamięć i logiczne myślenie.
wstęp wolny

sala teatralna

Teatr Lalek Rabcio z Rabki-Zdroju

Kim tak naprawdę jest Lis Witalis i skąd się wziął? Czy jest na świecie lis,
który tak wspaniale tańczy, śpiewa i zwodzi wszystkich dookoła? Czy nie
wydaje się wam zabawne, że nagle wszystkie zwierzęta po pierwszym
spotkaniu z lisem chcą być takie jak on? Choć z drugiej strony może
lepiej zostać sobą, bez udawania kogoś lepszego, bez doprawiania sobie
farbowanej kity. Porywające, radosne piosenki, wspaniała gra aktorska
i dynamiczna choreografia sprawi, że zapomnicie o wszystkich swoich
troskach i przeżyjecie prawdziwą teatralną przygodę.
Czas trwania spektaklu: 1 g. (bez przerwy)
bilety na wszystkie spektakle: 15 zł

sala 012, bud. A

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.

organizator:

patronat medialny:

partnerzy:

KRAKÓW 2015
16-27 lutego

PROGRAM

Spektakl jest opowieścią o słynnym podróżniku, Koziołku Matołku.
Udaje się on w wędrówkę przez świat, w poszukiwaniu miejsca,
w którym ma się spełnić marzenie wszystkich polskich kóz – marzenie
o podkowach. Matołek, mimo że mały i brak mu doświadczenia
z ochotą podejmuje wyzwanie. Wyrusza zatem w podróż swego życia.
Przeżywa niezliczoną ilość tyleż niebezpiecznych, co zabawnych
przygód, z których zawsze wychodzi cało i zdrowo. Śledząc przygody
naszego bohatera mali widzowie poznają ogromne możliwości
teatru lalek, którego elementy łącząc się z nieograniczoną dziecięcą
wyobraźnią, wyzwalają niezapomniane przeżycia.

Festiwal
Teatrów
Dla Dzieci

16 lutego (poniedziałek), g. 11.00

TRZY ŚWINKI

sala teatralna

20 lutego (piątek), g. 11.00

KRÓLOWA ŚNIEGU

sala teatralna

Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana z Będzina

Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” z Kielc

Spektakl jest swobodnym przekształceniem znanej i bardzo lubianej
baśni braci Grimm. Tytułowe Świnki zachorowały na... nudę. Nie
chcą się bawić z innymi zwierzętami, nie zamierzają także budować
domu, ani porządkować podwórka, choć zima tuż, tuż... Pozostałe
zwierzęta wpadają na pewien pomysł. Świnki trzeba przestraszyć!
Obmyślają chytry plan. Owca przebiera się za wilka, a krowa za
smoka. Czy plan się powiedzie? Czy Świnki pokonają lenistwo
i przestaną się wreszcie nudzić?
Uwaga! W spektaklu używane są światła stroboskopowe!

Poruszająca historia Kaya i Gerdy, bohaterów baśni H. Ch. Andersena
– dwójki zwykłych dzieci, takich jakie możemy spotkać na każdym
osiedlu. Ich beztroskie, radosne życie zmienia się, gdy w pierwszym
dniu szkoły Kayowi wpada do oka kawałek roztrzaskanego lustra
mądrości. Chłopiec traci wszelką wrażliwość, staje się złośliwy
i bezduszny. Za namową okrutnej Królowej Śniegu wyrusza
w ekspedycję na biegun polarny i znika bez pożegnania.
Sztuka Marii Wojtyszko to mądra, familijna opowieść o sile przyjaźni,
miłości i dobra. O wartościach, które łatwo zgubić, trudniej znaleźć,
ale na pewno warto ich szukać.
przedstawienie dla dzieci od 6 lat

czas trwania spektaklu: 1 g. 20 min. (z przerwą)
18 lutego (środa), g. 11.00

LOKOMOTYWA II

sala teatralna

czas trwania spektaklu: 1 g. (bez przerwy)

Tarnowski Teatr im. L. Solskiego
Czy spotkaliście już w Krakowie Słonia Trąbalskiego? A może
widzieliście małpę w kąpieli lub Kaczkę Dziwaczkę? Czy waszą
drogę przebiegł dziś Stefek Burczymucha albo Pan Hilary, który po
raz kolejny zgubił okulary? Jeżeli nie – nic straconego! Będziecie
mieli szansę spotkać się z tymi i wieloma innymi bohaterami bajek
Juliana Tuwima, Marii Konopnickiej, Jana Brzechwy i Aleksandra
Fredry. „Lokomotywa II” to spektakl dla dzieci i rodziców. Najwyższej
klasy literatura ożywiona na scenie zabierze was w barwną podróż do
krainy wyobraźni. Czy wszyscy są już gotowi? No to… odjazd!
czas trwania spektaklu: 1 g. (bez przerwy)
19 lutego (czwartek), g. 11.00

KRÓLEWNA ŚNIEŻKA

sala teatralna

Teatr Zagłębia z Sosnowca

Spektakl wg baśni braci Grimm to jedna z najpiękniejszych i najbardziej
znanych bajek. Losy dobrej i pięknej, lecz niestety znienawidzonej
przez złą macochę, Śnieżki oraz siedmiu wesołych krasnali dostarczają
dzieciom niezapomnianych emocji. Obok głównych bohaterów pojawią
się także liczne zwierzątka, wypełniające bajkowy świat, w który
przenoszą nas twórcy tego barwnego i wyjątkowego spektaklu.
17 lutego (wtorek), g. 11.00

OŚLE SERDUSZKO

sala teatralna

Teatr Lalek Rabcio z Rabki-Zdroju
Nowa spektakl Teatru z Rabki to barwna i wzruszająca opowieść
o Osiołku, który bardzo chce być potrzebny i służyć innym pomocą.
Tak mocno angażuje się w kłopoty przyjaciół, że aż zaniedbuje swoje
obowiązki. Zapomina zawieźć swoją podopieczną Anię do szkoły i nie
przywozi na czas świeżych bułeczek na śniadanie. Wobec takiego
zachowania dorośli postanawiają skierować Osiołka na urlop, a jego
obowiązki przejmuje samochód – popularny „Kangur”. Osiołek czuje
się niepotrzebny i odrzucony. Nie pomaga wizyta lekarza, ani śmieszne
scenki odgrywane przez przyjaciół-Zajączka i Prosiaczka. Smutną
sytuację zmienia dopiero… Przyjdźcie i zobaczcie jak zakończyły się
perypetie naszego Osiołka.
Czas trwania spektaklu: 1 g. (bez przerwy)

czas trwania spektaklu: 1 g. 40 minut (z przerwą)

23 lutego (poniedziałek), g. 11.00

SMAKOŁYKI CIOTKI KLOTKI

sala teatralna

Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” z Kielc

Główną bohaterkę przedstawienia, samotnie mieszkającą,
ekscentryczną ciotkę Klotkę, odwiedzają tylko dwie sąsiadki
i czasami listonosz. Mogłoby się więc wydawać, że wiedzie ona
monotonne i trochę smutne życie. Nic podobnego! Już samo to, że
jest roztrzepana i pełna temperamentu stwarza mnóstwo zabawnych
sytuacji. Do tego w domu ciotki mają miejsce dziwne i tajemnicze
zdarzenia. Ich sprawczynią jest mysz Klaudyna, która uwielbia ciotkę
i chce się z nią zaprzyjaźnić, co nie jest łatwe, bo ciotka panicznie
boi się myszy.
Przedstawienie w bardzo lekki i dowcipny sposób porusza problem
lęku, który pojawia się zarówno u dzieci, jak i dorosłych. Dużo w nim
gagów, komizmu sytuacyjnego i słownego.
czas trwania spektaklu: 1 g. (z przerwą)

