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Sala Widowiskowa Zespołu
"Mazowsze" | Otrębusy, ul.
Świerkowa 2
Około godziny bez przerwy
07/06/2018
7 czerwca 2018 r. godz.
10.00 (czwartek)
Cena biletu 30 zł

Magiczny świat
współczesnego teatru
zaprasza najmłodszych
widzów w niezwykłą podróż!
Trójka głównych
bohaterów tej fabularnej
opowieści: mała dziewczynka
Agnieszka, jej starszy brat
Tomek oraz tajemniczy
konserwator starych
ludowych instrumentów
muzycznych - Pan Kajetan
zabiorą Was w pełną
niespodzianek
i zaskakujących przygód
wędrówkę. Wraz z nimi
poznacie niezwykłe

„MAGICZ
NA
PODRÓŻ
- PIĘKNA
NASZA
POLSKA
CAŁA”
widowisk
o
edukacyj
ne dla
dzieci
Kup bilet

rzemiosło ludowe (m. in.
wycinanki kurpiowskie leluje, misternie zdobione
wysokie palmy wielkanocne,
ręcznie malowaną
wilamowicką skrzynię
posagową),
charakterystyczne tańce,
stroje, instrumenty ludowe
(takie, jak burczybas,
diabelskie skrzypce, weselny
kozioł wielkopolski),
zwyczaje i tradycje.
Odwiedzicie osiem barwnych
i fascynujących miejsc:
Mazowsze (Wilanów), Kurpie,
Kaszuby, Wielkopolskę
(Szamotuły), Śląsk
(Wilamowice i Rozbark),
Spisz (Jurgów) oraz
Lubelszczyznę (Krzczonów).
Ten poznawany
barwny świat fascynuje
i jednocześnie uczy szacunku
dla polskiej tradycji kultury
ludowej. Każdy
z odwiedzanych regionów
zilustrowany jest przez
efektowne tańce regionalne,
a prezentowane przez
tancerzy kostiumy są
prawdziwymi arcydziełami
sztuki ludowej. Poszczególne
sceny spektaklu łączone są
animacją komputerową,
prezentującą z bliska

charakterystyczne stroje
regionalne wraz z ich
haftami i zdobieniami.
Animacjom towarzyszą też,
w charakterze przewodnika,
tematy muzyczne
zaczerpnięte z twórczości
ludowej odwiedzanych
regionów.
Wykonawcami tej
niecodziennej formy
teatralnej jest Balet
i Orkiestra Państwowego
Zespołu Ludowego Pieśni
i Tańca „Mazowsze” im.
Tadeusza Sygietyńskiego
oraz aktorzy.
Scenariusz i reżyseria Zbigniew Kułagowski
Opracowanie muzyczne
i aranżacja - Krystian Segda
Opieka choreograficzna Wioletta Milczuk
Opracowanie graficzne
animacji - Dawid Kozłowski
Reżyseria i montaż filmu Tomasz Kurlej
Fotografie - Jan Drzewiecki
Występują:
Balet i Orkiestra
Państwowego Zespołu
Ludowego Pieśni i Tańca
"Mazowsze" im. T.
Sygietyńskiego
Dyrygent - Jacek Boniecki /

Andrzej Borzym Jr
Śpiew - Paulina Patora /
Klaudia Pawlikowska /
Katarzyna Sajewiec
Skrzypek - Jędrzej
Nalaskowski / Michał
Ostrowski
Obsada aktorska:
Pan Kajetan - Piotr Macalak /
Jacek Leptacz
Agnieszka - Julia Dominiak /
Anna Kowalczyk
Tomek - Paweł Klociński /
Mateusz Zawada

Poprzedni
Następny

