TEATR

Po raz siódmy organizujemy Ferie z Bajem, podczas których chcemy umożliwić widzom bliższe poznanie teatru.
Poprzez spotkania, rozmowy i działania zapraszamy do głębszego wejścia w świat spektaklu,
a podczas warsztatów do przypatrzenia się z bliska sztuce teatru.
Przygotowaliśmy propozycje zarówno dla dzieci z opiekunami, jak i dla grup młodych widzów.

ODWIEDZINY W BAJU ZACZYNAJĄ SIĘ OD SPEKTAKLU

Nasze przedstawienia tworzymy z myślą o dzieciach w różnym wieku.
W pierwszym tygodniu Ferii z Bajem (od 11 do 17 lutego) zapraszamy dzieci od 8 lat na spektakl
„A niech to czykolada!” Pawła Beręsewicza (reż. Ewa Piotrowska). Jest przewrotny, intrygujący i zagadkowy.
Łączy rzeczywistość i bajkę, współczesność i czas poza czasem.
W drugim tygodniu Ferii zapraszamy dzieci od 5 lat na spektakl „Królowa Śniegu”
Hansa Christiana Andersena (reż. Kamil Žiška), którego klimat, niezwykła scenograﬁa i lalki potraﬁą
zaczarować również dorosłych (od 18 do 22 lutego). Dla dzieci od 3 lat proponujemy przedstawienie
„Kto rozśmieszy pechowego nosorożca?” Leszka Kołakowskiego (reż. Ireneusz Maciejewski)
– kolorową lekcję ﬁlozoﬁi nie tylko dla nosorożców (od 23 do 26 lutego).
Dla najmłodszych dzieci do 3 lat – w ramach nurtu repertuarowego „Bajowe Najnaje”
– zagramy 18 lutego przytulne przedstawienie „Śpij” (reż. Alicja Morawska-Rubczak),
a 25 lutego inspirowaną origami „Książeczkę” (reż. Elżbieta Bieda,
Marek Zimakiewicz).

MOŻNA ZOSTAĆ CHWILĘ DŁUŻEJ W ŚWIECIE PRZEDSTAWIENIA

Zapraszamy na spotkania z twórcami i aktorami spektaklu „A niech to czykolada!”,
do nauki piosenki Babci Kaja i Gerdy oraz do przymiarki marzenia Nosorożca.

SPOTKANIA Z TEATREM „TEATR WIEM CO TO”

Widzów, którzy chcą przyjrzeć się sztuce teatru z bliska i poznać niektóre jej tajemnice,
zapraszamy po spektaklach do udziału w spotkaniach i warsztatach (45-60 minut):
* Teatralne czarowanie, czyli jak się tworzy czarny teatr,
* Jak to to się rusza? O różnych rodzajach lalek teatralnych,
* Teatr – co to za miejsce? Sekrety teatralnych kulis.
Warunki uczestnictwa:
- obejrzenie spektaklu w tym samym dniu,
- wiek dzieci: od 5 lat,
- zakup biletu za 1 zł,
- wcześniejsze zapisy (obowiązuje kolejność zgłoszeń).

KALENDARIUM FERII Z BAJEM 2017
SPEKTAKLE
11 i 12 lutego

SPOTKANIA Z TEATREM „TEATR WIEM CO TO”
11:00

od 8 lat

A NIECH TO CZYKOLADA!
po spektaklu:
Spotkanie z autorem Pawłem Beręsewiczem

14–17 lutego

10:00

od 8 lat

A NIECH TO CZYKOLADA!

11:00

od 5 lat

* Teatralne czarowanie, czyli jak się tworzy czarny teatr? (dla dzieci i opiekunów)
* Jak to to się rusza? O różnych rodzajach lalek teatralnych (dla grup)
* Teatr – co to za miejsce? Sekrety teatralnych kulis (dla grup)

po spektaklu:
Rozmowa i spotkanie z aktorami

18 i 19 lutego

12:00–12:45

od 5 lat

KRÓLOWA ŚNIEGU

po spektaklu:
Nauka piosenki z Gerdą, Kajem i Babcią

18 lutego

15:00 i 16:30

od 0
do 3 lat

10:00

od 5 lat

ŚPIJ (Bajowe Najnaje)
21 i 22 lutego

KRÓLOWA ŚNIEGU

10:00

od 3 lat

KTO ROZŚMIESZY PECHOWEGO NOSOROŻCA?

25 i 26 lutego

11:00

od 5 lat

* Jak to to się rusza? O różnych rodzajach lalek teatralnych (dla dzieci i opiekunów)
* Teatralne czarowanie, czyli jak się tworzy czarny teatr? (dla grup)

po spektaklu:
Nauka piosenki z Gerdą, Kajem i Babcią

23 i 24 lutego

11:45–12:30

11:30–12:15

od 5 lat

* Teatr – co to za miejsce? Sekrety teatralnych kulis (dla dzieci i opiekunów)
* Teatralne czarowanie, czyli jak się tworzy czarny teatr? (dla grup)
* Jak to to się rusza? O różnych rodzajach lalek teatralnych (dla grup)

od 3 lat

przed spektaklem, 10:15 – Robimy skrzydła!

KTO ROZŚMIESZY PECHOWEGO NOSOROŻCA?
25 lutego

15:00 i 16:30

od pół roku
do 3 lat

KSIĄŻECZKA (Bajowe Najnaje)

REZERWACJA BILETÓW I INFORMACJA
DLA DZIECI I OPIEKUNÓW: Kasa Teatru – 22 818 08 21, kasa@teatrbaj.pl
wtorek - piątek 9:00-17:00, sobota - niedziela 9:00-13:00, poniedziałek – nieczynna
DLA GRUP: BOW – 22 619 80 77 w. 115, bow@teatrbaj.pl
poniedziałek - piątek 9:00-16:00

SPRZEDAŻ BILETÓW
Kasa Teatru: 22 818 08 21, kasa@teatrbaj.pl
Strona Teatru: www.bilety.teatrbaj.pl
eBilet oraz Salony EMPIK

Teatr Baj, ul. Jagiellońska 28, 03-719 Warszawa, www.teatrbaj.pl

