
* OPIEKUNOWIE GRUP ZORGANIZOWANYCH – WSTĘP WOLNY! (1 opiekun na każde rozpoczęte 10 osób)

Z uwagi na duże zainteresowanie spektaklami, uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłat w ciągu 10 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.

Sala im. A. Wajdy, ul. Jana Pawła II 5
Bilety: 25 zł, z Suwalską Kartą Mieszkańca zniżki do 50%
Rezerwacje: tel. 87 563 85 18

SPEKTAKL DLA STARSZYCH PRZEDSZKOLAKÓW  
I UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
Czas trwania: ok. 60 min 

SUWALSKI OŚRODEK KULTURY oraz STUDIO TAŃCA RADOŚĆ  
ZAPRASZAJĄ NA SPEKTAKL

Reżyseria i choreografia: IRYNA POPOVA
Dialogi, didaskalia, muzyka i teksty piosenek: PAWEŁ BYDELSKI
Reżyseria świateł: GRZEGORZ ŚWIERZBIN
Scenografia: VALERIIA FURSA
Muzyka: EMIL KULBACKI
Scenografia multimedialna: KAMIL MACZUŁAJTYS, GRZEGORZ SADOWSKI
Video: ZBIGNIEW STELMASZEK
Mechanika sceny: JAROSŁAW CHOIŃSKI

Trudno orzec, które z tych zdań: „Dzień dobry, 
witam Was w bibliotece…”, czy raczej: „może-
cie się zrelaksować i przygotować na godzinną 
przygodę…” wprawiły przybyłą do biblioteki 
klasę w swoisty dysonans. A może to właściwie 
przywiązanie do nowych technologii i uwiel-
bienie do zapewniających nieustanną rozrywkę 
smartfonów? 

Niemniej jednak, bliska relacja ze światem lite-
ratury zainicjowała ciąg specyficznych i niekon-
trolowanych zdarzeń w bibliotece i tytułowe „Po-
mieszane historie”. 

Widowiska w reżyserii Iryny Popovej okraszone 
tekstami Pawła Bydelskiego zawsze gwaranto-
wały świetną zabawę. Tym razem za sprawą zgra-
nego tandemu widzowie przeniosą się do świata 
dobrze wszystkim znanych baśni, jednak trochę 
„zmienionych” przez niesforną klasę ze szkoły 
podstawowej. Podczas wizyty w miejskiej biblio-
tece, gdzie dzieci miały oswoić się z lekturą, przy-
padkiem spowodowały baśniową katastrofę! 

Zapraszamy na widowisko muzyczno-taneczne 
w wykonaniu Studia Tańca Radość Suwalskiego 
Ośrodka Kultury. Przed widzami zostanie zapre-
zentowana historia, w której obok fantastycznej 
oprawy wizualnej i tanecznej, główną rolę odgry-
wać będą wartości takie jak odpowiedzialność  
i szacunek… jak w baśni.  

18 i 19 maja 2023
14 i 15 czerwca 2023 
21 i 22 września 2023
godz. 10.00 i 12.00


