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wrzesień	-	listopad
Spektakl "Kierunek Afryka" to muzyczny spektakl 

komediowy, który porusza tematykę podróży, odkrywania nowych 

kultur i zwyczajów. Niebanalnym zaskoczeniem dla Widza jest fakt, że 

w podróż wyruszają zarówno ludzie jak i zwierzęta, co w zabawny 

sposób skomplikuje plany mieszkańców Afryki. 

Jak zwykle dzieci mający udział w akcji spektaklu, decydując 

o losach bohaterów.

„Baśniowa Przystań” to urokliwa kraina Baśni, 

której mieszkańcami są Elfy, Nimfy, Skrzaty. Pod wpływem 

czarów Złej Wróżki zamienia się w krainę samotności. Dzięki 

odwadze Dzieci odwiedzających dobrotliwe stworzenia 

wszyscy odkrywają jakie znaczenie ma empa�a i jaką wartość 

niesie dla świata pomoc drugim. Dzieci doświadczają również, 

iż nie piękno zewnętrzne, lecz piękno ducha jest wartością 

najważniejszą, dla którego warto się poświęcić.

„Świat malowany Tęczą”. Baśń zawiera 

elementy artterapii. Dużą rolę w ukazywaniu emocji  i 

obrazu odgrywa dźwięk  - muzyka i śpiew oraz 

pantomima. Ta „zabawa” ruchowo-muzyczna 

stosowana jako zabieg sceniczny do prowadzenia akcji, 

pozwala świetnie nawiązać kontakt z dziećmi w różnym 

wieku, jest również idealnym wprowadzeniem do bajki z 

elementami języka angielskiego. Spektakl  nietypowy, 

pozwala wyciszyć publiczność i skupić ich uwagę 

wykorzystując różnorodność scenicznych narzędzi – 

głosu, mimiki, postawy, dźwięku, stroju, dekoracji, 

rekwizytów, wreszcie słowa.

"Prawdziwe piękno" to opowieść 

muzyczna dla najmłodszych poruszająca 

temat wartości człowieka jako Dobra 

niosącego dobro innym. Wszechobecna moda 

na piękno zewnętrzne okazuje się zbyt słabą 

pokusą wobec tego kim staje się człowiek 

kierujący się wyższymi wartościami. Choć 

temat trudny pokazany jest w bardzo dostępy 

sposób. Wśród baśniowych bohaterów łatwo 

ocenić najmłodszym na kim warto polegać a 

komu należy pomóc. Piękna muzyka oraz 

wielogłosowy śpiew stanowią piękną oprawę 

spektaklu, który doczekał się również drugiej 

części.



grudzień	-	luty

„Wieczna zima w Pingwiniowie!” – spektakl muzyczny. Mieszkańcy 

Pingwinowa: Pingwin i Niedźwiedź Polarny bardzo nudzą się w swoim zimowym 

kraju. Postanawiają udać się w podróż aby doświadczyć życia i przygód w 

cieplejszym klimacie. Plany te w ostatniej chwili niweczy wizyta 

niespodziewanych gości rodem z Afryki, którzy mając dość wygórowane 

oczekiwania, pragną spędzić weekend w Pingwinowie… starcie tak odległych 

gustów, oczekiwań i przyzwyczajeń przysporzy dzieciom nie lada atrakcji i 

zabawy, lecz czy wyjdzie na dobre mieszkańcom Pingwinowa?.... wszystko jak 

zawsze zależy od młodych widzów!

„W pogoni za śniegiem” – spektakl muzyczny. Już grudzień, za chwilkę ma przybyć      

Św. Mikołaj, a w lesie zamiast śniegu - kwiaty i ptaki. Wszystko za sprawą Leśnych Skrzatów 

– miłośników lata, którzy robiąc psikusy Śnieżynce, pragną uniknąć Zimy. Pani Zima jednak 

nadchodzi, razem z Aniołami i razem z dziećmi, sprytnie zachęca Skrzaty do polubienia 

Świąt. Co roku oczywiście jej się to udaje…czego dowodem jest wizyta Św. Mikołaja.

„Karnawał z baśnią” – zabawa karnawałowa. Do zabawy karnawałowej zachęcają postaci z 

różnych bajek. Każdy proponuje inną formę tańca i swoistą muzykę, wnosząc do zabawy 

elementy różnych kultur i epok. W takiej formie dzieci zachęcone są do tańców dworskich, 

baletowych, popisów cyrkowych, tańca hawajskiego, indiańskiego, samby, flamenco i wielu 

zabaw.  Zabawa może być wstępem do typowej zabawy karnawałowej organizowanej po 

„Karnawale z baśnią” w przedszkolu.



marzec	-	kwiecień

maj	-	czerwiec

„Odnaleźć szczęście” – spektakl muzyczny. 

Aktorzy angażując młodych widzów w losy 

bohaterów próbują określić i odnaleźć 

wartości, które są ponadczasowe. Pani 

Fortuna oczarowuje główną bohaterkę 

–Laurę, ułudą wygodnego życia w swoim 

zamku, jednak w zamian oczekuje o wiele 

w ięcej…Dz iec i  doskona le  odczuwają 

prawdziwe intencje bohaterów przez co, 

pomagając Laurze, odnajdują wartość 

przyjaźni, prawdy i odwagi. Temat niezwykle 

wartościowy, często poruszany przez 

nauczycieli po spektaklu.

„Cudowna Planeta” – spektakl muzyczny. Główni 

bohaterowie przybywają z odległej planety 

Zwyczajnej na planetę Cudowną - Ziemię. Lądując w 

przedszkolu próbują dowiedzieć się od dzieci jak im 

się żyje. Mali Widzowie wprowadzają przybyłych w 

swój świat z czego wynikają zabawne perypetie. 

Spektakl dynamiczny i niezwykle humorystyczny, 

porusza temat ekologii.

"Wyspa Skarbów" – spektakl muzyczny. Dzieci, 

aby odnaleźć skarb, rozwiązują wraz z bohaterami 

(Piratem, Papugą, Syreną i Hawajką) zagadki i 

rebusy ze znalezionej mapy. Angażowane są 

muzycznie i ruchowo. Treść przedstawiona jest 

poprzez wspólną zabawę w żartobliwy sposób. 

Tytułowy skarb jest dla Małego Widza zawsze 

pozytywnym zaskoczeniem.

"Meksykański Raj" – spektakl muzyczny. Dynamiczna opowieść 

nawiązująca strojem, tańcem i muzyką do kultury hiszpańskiej. 

Oryginalne stroje, charakterystyczna dla regionów muzyka tworzą bogatą 

oprawę dla lekkiej i komediowej opowieści. Dzieci w Meksykańskim Raju 

spotkają również Szeryfkę oraz będą podziwiać Torreadora w akcji. 

Spektakl angażujący dzieci, faworyzujący poznawanie innych kultur, 

ukazujący wartość zwiedzania innych krajów, jednocześnie przystępny dla 

małych dzieci.

"Podróż  w czasie” - Spektakl ukazuje dzieciom - 

poprzez stroje, rekwizyty, muzykę i różnice 

kulturowe - życie człowieka w różnych czasach. Za 

sprawą magicznego zegara, którego wskazówki 

przenoszą widzów w różne epoki, dzieci odwiedzają 

zamkowy dwór, człowieka pierwotnego i 

współczesnego, postać z przyszłości oraz 

zaprzyjaźniają się z dinozaurem. Bajka jest 

pouczająca ale i humorystyczna, jak zwykle 

angażuje dzieci w treść i akcję.

"Indiański szałas" - zabawna historia nawiązująca 

do opowieści o Indianach, przeniesiona do czasów 

współczesnych. Efektowne stroje, specyficzna 

Indiańska mowa, rozbudowane sceny akcji 

powodują, że w spektaklu dużo się dzieje i to z 

udziałem najmłodszych dzieci. Spektakl lekki i z 

przes łan iem, ukazuje wartość przyjaźn i , 

pracowitości, wierności a wszystko za sprawą 

zwierząt, które znane są z owych cech.



lipiec	-	sierpień

„Słoneczna dolina wakacyjnych 

przygód”- spektakl muzyczny. Dzieci wraz z 

bohaterami odkryją ile czeka na nie przygód gdy 

nastają wakacje. Bogaty świat przyrody każdego 

dnia zapewnia kształcącą rozrywkę, tym bardziej 

jeśli towarzyszami zostają bohaterowie znanych 

bajek. Spektakl lekki, wakacyjny, pokazuje 

możliwości kreatywnego spędzania czasu na 

łonie natury. Bogata oprawa muzyczna oraz 

liczne zabawy ruchowe nie pozwalają się nudzić 

do ostatniej minuty spektaklu.

Scenariusze, muzyka i reżyseria:
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Scenografia: Małgorzata Dymon
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NASZA	OFERTA:	

    autorskie spektakle muzyczne
             dla dzieci żłobkowych, 
przedszkolnych i wczesnoszkolnych

12	lat	doświadczenia	na	scenach	
												krakowskich	teatrów

przygotowanie	artystyczne	i	pedagogiczne	aktorów

atrakcyjne	ceny	uwzględniające	liczbę	dzieci
																								i	charakter	współpracy

pozytywne	opinie	placówek	przedszkolnych,
			żłobkowych,	ośrodków	kultury	i	teatrów

bogata	oferta	tematyczna	i	organizacyjna:	
																					spektakle	w	teatrach,
																		spektakle	w	placówkach
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