
NOVEKINO PRZEDWIOŚNIE ZAPRASZA NA

BILETY 
15 ZŁOTYCH!

BILETY 
15 ZŁOTYCH!

ANIMACJE I ZABAWY BĘDĄ SIĘ ODBYWAĆ  
DLA GRUPY PRZYNAJMNIEJ PIĘCIORGA DZIECI

4 - 5 lipca
CZWORO DZIECI I COŚ  
dubbing

WARSZTATY TEATRALNE 

„TEATR LALEK” cz. 1

11 - 12 lipca
WIKING I MAGICZNY 
MIECZ dubbing

SPEKTAKL  

„CZERWONE, ZIELONE”

18 - 19 lipca
TURU. W POGONI ZA SŁAWĄ 
dubbing
POKAZ BANIEK MYDLANYCH

25 - 26 lipca
PETTSON I FINDUS  
- WIELKA WYPROWADZKA  
dubbing

POKAZ NAGRANIA SPEKTAKLU  
„PŁOCKA LEGENDA  
O SOBÓTCE” W RAMACH  
PROJEKTU „ZAKURZONE LEGENDY”

POKAZY W SOBOTĘ I NIEDZIELĘ  
O GODZINIE 11:00
BEZPŁATNE ANIMACJE, SPEKTAKLE  
I WARSZTATY PRZYGOTOWANE  
PRZEZ TEATR FORM WIELU.

LIPIEC 2020



4 -  5  L I PCA CZWORO DZ I EC I  I  COŚ  d ubb i n g  - Alice i David właśnie zamie-
rzają wziąć ślub i zabierają czwórkę dzieci na wspólny wyjazd, by im o tym powiedzieć. Nie byłoby 
w tym nic niezwykłego, gdyby nie to, że dzieci niekoniecznie za sobą przepadają. Róża uwielbia 
czytać a jej młodszy brat Robert to nieco gapowaty wrażliwiec. Oboje woleliby trochę spokoju, ale 
starsza „przyszywana” siostra Psujka ciągle im przeszkadza. Jedyną osobą, która łączy tę skłóconą 
trójkę jest Magdalenka, młodsza córeczka Alice. Pierwsze wspólne wakacje zapowiadają się jako 
ciąg kłótni i nieporozumień, aż do dnia pikniku, kiedy dzieci znajdują na plaży magiczne i bardzo 
zrzędliwe…COŚ. Piaskoludek - bo tak się nazywa zabawna kudłata istota - ma niezwykłą moc 
spełniania życzeń. Zasada jest taka: jedno życzenie dziennie. Piaskoludek je spełni, ale tylko do 
zachodu słońca. Nieoczekiwanie na ich drodze staje czarny charakter - Tristan, który odkrywa 
sekret dzieci i chce zdobyć Piaskoludka na własność…

WARSZTATY TEATRALNE „ TEATR LALEK ”  - Omówienie klasycznych form 
teatru lalek wraz z pokazem lalek, ich budową i sposobem animacji, prezentacja wielu różnych 
form lalkowych, ćwiczenia animacji poszczególnych rodzajów lalek

1 1  -  1 2  L I PCA W I K I NG  I  MAG I CZNY M IECZ  d ubb i n g  - Wigi jest synem 
wodza wikingów mocarnego Halvara. Jego tatko ma złote serce, ale działa szybciej niż myśli, 
co niestety jest źródłem problemów całego plemienia. Wigi może nie ma ojcowskiej siły i postury 
mamuta, dysponuje za to odwagą i nie lada sprytem. Obie te cnoty okażą się kluczowe, gdy na 
skutek złowrogiej klątwy, mama Wigiego zmieni się w złoty posąg. Dzielny chłopak kompletuje 
załogę, która wyruszyć ma na poszukiwania magicznej wyspy. Według legendy tylko tam można 
odczynić czar i przywrócić mamie jej dawną postać. Wigi, jego dzielny tatko Halvar i kudłata 
drużyna walecznych wikingów będą musieli zmierzyć się z potężnymi falami, wrednymi stworami 
i wyjątkowo bezczelnym wrogiem, który podąża za nimi wiosło w wiosło. Stawką okaże się nie 
tylko dobro kochanej rodzicielki, ale los całego plemienia.

„ CZERWONE ,  Z I E LONE ”  - to spektakl uczący najmłodszych bezpiecznego i rozsądnego 
zachowania podczas drogi do szkoły, w szkole  czy na podwórku. Uczy również zasad odpowied-
niego zachowania się podczas jedzenia. Nie jest to jednak nauka pełna faktów i teorii. To przede 
wszystkim dobra zabawa przy użyciu teatru lalek oraz pantomimy.

1 8  -  1 9  L I PCA TURU .  W POGON I  ZA  S ŁAWĄ  d ubb i n g  - Przez swój śmieszny 
wygląd oraz fakt, że nie potrafi składać jajek, kurka Turu jest źródłem żartów dla całego kurnika. 
Wszystko zmienia się, kiedy Isabel – emerytowana nauczycielka muzyki zabiera kwoczkę na swoją 
farmę. Tam też dochodzi do niebywałego odkrycia. Okazuje się, że Turu posiada niezwykły talent. 
Nie tylko potrafi mówić ludzkim głosem, ale również wspaniale śpiewać. Isabel jednak – z oba-
wy, że inni ludzie mogą chcieć wykorzystać kurkę do własnych celów – postanawia zatrzymać 
jej sekret w tajemnicy. Niestety pewnego dnia dochodzi do nieszczęśliwego wypadku. Kobieta 
spada z dachu i traci pamięć… Kiedy karetka zabiera ją do szpitala, Turu pozostaje sama i bez 
ochrony. Dzielna kwoczka nie załamuje się jednak i postanawia wyruszyć w podróż, aby odnaleźć 
przyjaciółkę. W jej trakcie poznaje małego Mateo, syna właściciela cyrku. Wspólnie tworzą spek-
takl, który przynosi Turu wielki rozgłos. Mimo sławy i scenicznego sukcesu rozśpiewana kurka nie 
zamierza jednak zrezygnować z misji odnalezienia ukochanej Isabel..

POKAZ BAN I EK  MYDLANYCH

25 -  26  L I PCA PETTSON I  F I NDUS  -  W I E LKA WYPROWADZKA 
dubb i n g  - Mały kot Findus zaczyna dorastać i wszystko się zmienia. Początkowo chce tylko 
większego łóżka, ale wkrótce potem wpada na pomysł wyprowadzki od swojego opiekuna Pet-
tsona! Kiedy pewnego poranka okazuje się, że kot Findus przestaje mieścić się w swoim łóżku, 
jego opiekun Pettson natychmiast zabiera się do budowania nowego miejsca do spania w odpo-
wiednim rozmiarze. Okazuje się jednak, że to dopiero początek zmian… Findus dorasta, a kiedy 
ktoś dorasta, zmienia się wszystko. Nieokrzesany kot chce być samodzielny i coraz częściej spiera 
się ze swoim opiekunem Z czasem nowe łóżko przestaje mu wystarczać. Findus pragnie więcej 
własnej przestrzeni i… chce się wyprowadzić! Czy para przyjaciół będzie potrafiła znaleźć kom-
promis w tej sytuacji?

POKAZ NAGRAN IA  SPEKTAKLU „ P ŁOCKA LEGENDA O  SOBÓTCE ”  
W RAMACH PROJEKTU „ ZAKURZONE LEGENDY ” .


