rys. Hania Knebel, uczestniczka zajęć w Pracowni Ilustracji i Rysunku Suwalskiego Ośrodka Kultury

SUWALSKI OŚRODEK KULTURY ZAPRASZA NA SPEKTAKL MUZYCZNO-TANECZNY

Zuzia to wesoła i rezolutna dziewczynka, która czasem musi zostać w domu sama. Tata, kapitan statku, często wyjeżdża służbowo, ale z każdej podróży przywozi prawdziwe skarby. Ale o tym cicho sza, bo w mieście grasuje paskudna
szajka chciwej Ropulii Pryszcz, która czyha na naiwne dzieci i stale szuka okazji, żeby obłowić się czyimś kosztem.
Na szczęście Zuzia ma przyjaciół, którzy nie opuszczą jej w potrzebie!

Kolejny spektakl twórców „Alicji w Krainie Czarów” i „Królowej Śniegu”
Barwna historia odważnej i szczodrej dziewczynki uczy
różnicy między byciem hojnym a rozrzutnym i pokazuje,
na czym polega prawdziwa wartość pieniędzy. Przypomina dzieciom i dorosłym, że warto być samodzielnym,
odważnym, ufać przyjaciołom i nie poddawać się, bo
nawet z najtrudniejszej sytuacji zawsze jest wyjście.
Ten dynamiczny spektakl to jednocześnie koncert wypełniony tańcem i piosenkami. Zaprowadzi nas na dachy
miasta, do cyrkowego namiotu, a nawet w odmęty Czarnej
Hańczy. Oprócz obdarzonej wielkim sercem i tryskającej

spektakle familijne, bilety 20 zł
4.12.2017, godz. 18.00
5.12.2017, godz. 18.00
10.02.2018, godz. 17.00
17.03.2018, godz. 17.00
grupy zorganizowane, bilety 15 zł *
11 i 12.01.2018, godz. 10.00 i 12.00
8 i 9.02.2018, godz. 10.00 i 12.00
15 i 16.03.2018, godz. 10.00 i 12.00
12 i 13.04.2018, godz. 10.00 i 12.00

BILETY WKRÓTCE!

szalonymi pomysłami Zuzi, jej przyjaciół, bandy przebiegłej Ropulii, spotkamy łakomego suma, muzykalne rybki,
nieporadnych opryszków i uczynnych listonoszy.
Na scenie zobaczymy i usłyszymy młodych artystów z grup
tanecznych Suwalskiego Ośrodka Kultury – Radość, Dance
Academy, Dotyk, Dotyk Mini, aktorów Teatru Plama i wokalistów Świetlika. Reżyserem, autorką scenariusza oraz choreografii jest Iryna Popowa, dyrektorem artystycznym projektu – Mihail Nikolov. Muzykę napisał Grzegorz Bogdan,
dialogi i teksty piosenek – Paweł Bydelski.

SPEKTAKL DLA WIDZÓW OD 4 LAT

Sala im. A. Wajdy, ul. Papieża Jana Pawła II 5
Bilety: kasa SOK i www.bilety.soksuwalki.eu
Rezerwacje i zapisy: tel. 87 563 85 18

* OPIEKUNOWIE GRUP ZORGANIZOWANYCH – WSTĘP WOLNY! (1 opiekun na każde rozpoczęte 10 osób)
Z uwagi na duże zainteresowanie spektaklami oraz ograniczoną liczbę miejsc, uprzejmie prosimy
o dokonywanie wpłat w ciągu 2 tygodni od dokonania rezerwacji i nie później niż 14 dni przed spektaklem.
W przypadku zmniejszenia ostatecznej liczby rezerwacji,
umożliwiamy zwrot odpowiedniej części należności na podstawie paragonu fiskalnego lub faktury zakupu.
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