SUWALSKI OŚRODEK KULTURY ZAPRASZA NA SPEKTAKL MUZYCZNO-TANECZNY
W lesie szwajcarskim pod Suwałkami
mieszkał doktorek ze zwierzętami.
Doktor Honorek miał wielką misję,
leczyć zwierzęta dosłownie wszystkie.
Doktorek miewał także przygody,
jedną z nich zaraz mój widzu młody
na własne oczy ujrzysz, usłyszysz,
usiądź cichutko – weź przykład z myszy.
Bohaterem naszego nowego widowiska teatralno-tanecznego jest ekscentryczny lekarz zwierząt Doktorek Honorek i jego dzielna ekipa, w której prym
wiodą afrykańska małpka i królik pielęgniarz. Razem
wyruszają z niebezpieczną misją w poszukiwaniu lekarstwa na groźną chorobę, którą rozprzestrzenia Zły
Zgryz. W tej podróży odwiedzają wiele ciekawych
miejsc i przeżywają wspaniałe przygody. Czy ich ekspedycja zakończy się sukcesem? Przekonajcie się!

Autor rysunku: Mieczysław Iwaszko, SOK

Spektakle familijne, bilety 20 zł
16.03 i 6.04.2019, godz. 17.00

„Doktorek Honorek” to kolejny po cieszących się ogromną popularnością przedstawieniach: „Królowej Śniegu”,
„Alicji w Krainie Czarów” oraz „Zuzi i przyjaciołach”, bogaty w multimedia, edukacyjny spektakl Suwalskiego
Ośrodka Kultury.
Historię dzielnego doktora opowiedzą młodzi artyści
z grup tanecznych i teatralnych SOK. Reżyserem i autorką choreografii jest Iryna Popowa. Muzykę skomponował Grzegorz Bogdan, teksty napisał Paweł Bydelski.

Spektakle dla grup zorganizowanych, bilety 15 zł *
17 i 18.01.2019, godz. 10.00 i 12.00
6 i 7.02. 2019, godz. 10.00 i 12.00
14 i 15.03.2019, godz. 10.00 i 12.00
4 i 5.04.2019, godz. 10.00 i 12.00

BILETY WKRÓTCE! 			

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: 87 563 85 18 lub 87 563 85 06
e-mail: dorota.sklodowska@soksuwalki.eu

* 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.
Projekt dofinansowany ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz budżetu Miasta Suwałki

PREMIERA 16.01.2019, godz. 18.00

