SUWALSKI OŚRODEK KULTURY
ZAPRASZA NA BAJKĘ TANECZNĄ

Dawno, dawno temu, w krainie, gdzie wiosna budzi do życia kolorowe kwiaty i łąki, a zima ścina
lodem wszystko na biało, w maleńkim domku na skraju miasteczka mieszkała Kaja. Wyjątkowo
rezolutna, odważna i sprytna dziewczynka. Przyjaźniła się z Bartkiem, chłopcem bystrym
i śmiałym, który z powodu swej niefrasobliwości wpadał w tarapaty, z których udawało mu się
wybrnąć dzięki pomysłowości niezawodnej przyjaciółki. Aż pewnej srogiej zimy, kiedy spadł śnieg
tak gęsty, że zasypał dachy domów, w mieścinie zjawiła się tajemnicza postać… Zjawiła, pobyła
i narobiła niemałego zamieszania. Jakiego? Ta tajemnica wyjaśni się podczas spektaklu.
Nowy spektakl Suwalskiego Ośrodka Kultury to emocjonująca wyprawa do wydawałoby się
zwyczajnego miasteczka, które okaże się nie być wcale takie zwyczajne, bo dziać się w nim będą
prawdziwie magiczne historie. Wspaniałą przygodę, która młodym widzom dostarczy dreszczyku
emocji i ciepłego morału – że przyjaźń, miłość i empatia potrafią pokonać wszystkie przeciwności
i zmienić świat na lepszy, a dorosłym przypomni czas dziecięcych zabaw i mądrych baśni.
Reżyseria, choreografia, scenariusz i opracowanie muzyczne • Iryna Popova
Obsada • Studio Tańca DOTYK i Studio Tańca RADOŚĆ z Suwalskiego Ośrodka Kultury
Opracowanie plastyczne, rekwizyty • Halina Mackiewicz, Mieczysław Iwaszko, Marta Taraszkiewicz, Kazimierz Gomułka
Reżyseria świateł • Grzegorz Świerzbin | Reżyseria dźwięku • Leszek Kozłowski | Multimedia • Kamil Maczułajtis
Projekt ilustracji • Halina Mackiewicz | Projekt plakatu • Andrzej Adamin | Koordynacja produkcji • Mirosław Jankowski

spektakl dla widzów od 4 lat / czas trwania: około 60 minut

16 i 17.01 | 12 i 13.02 | 5.03.2020 godz. 10.00 i 12.00
Sala im. A. Wajdy SOK, ul. Papieża Jana Pawła II 5

Bilety: 15 zł w kasie SOK | Opiekunowie – wstęp wolny *
Rezerwacje: tel. 87 563 85 06, 08, 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 14 dni 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.

