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Program muzyczny “Kolorowy czas bajek” - jest przeznaczony
dla dzieci. To wspólna zabawa z widzami prowadzona przez
wróżkę (aktorkę) - „Księżycową Bajkę”.

W czasie muzycznego rejsu umownym “zaczarowanym żaglowcem”,
różka “Księżycowa Bajka” oraz załoga statku opowiadają
w piosenkach o wielu bajkowych postaciach i ich przygodach.
Zjawiają

się

“Kaczka

dziwaczka”,

“Wodnik

Szuwarek”

i inne ciekawe postaci.

W czasie tego muzycznego spotkania jest również prowadzony
dialog z dziećmi w celu zachęcenia do wspólnego śpiewania
i zabawy, która ma charakter wyszkolenia załogi, która wyruszy
we wspólny rejs w poszukiwaniu zaginionej Księgi z bajkami.
“Kaczka dziwaczka”, ”Na wyspach Bergamutach”, ”Afery Różowej
Pantery” czy ”Piosenka Koziołka Matołka” to tylko niektóre
piosenki śpiewane wraz z dziećmi.

“Kolorowy czas bajek” to zabawa i konkursy prowadzone przed
i na scenie. W czasie trwania programu prezentujemy również
fragmenty tekstów bajek. To wszystko łączone jest piosenkami,
które pisane były z myślą o młodym widzu, w sposób żartobliwy,
jednocześnie każda z tych piosenek posiada pointę dotyczącą
aspektów wychowawczych. W piosenkach poruszane są tematy
dotyczące zdrowego stylu życia tz. higieny, sportu, ekologii.
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W programie znajdują się również elementy edukacji morskiej tz.
nauka szanty żeglarskiej (inaczej pieśni pracy) - „Szoruj bracie
pokład”, jak również proste konkursy zręcznościowe.

Program nie ma charakteru zamkniętego fabularnego spektaklu,
jest estradową zabawą z dziećmi. Wykorzystane są

umowne

kostiumy: Miś Puchatek, żyrafa, wilk itp.

W spektaklu bierze udział czworo wykonawców - zawodowych
artystów. Beata Andraszewicz, Mirosław Rymarz, Jan Mazur
i Jan Krenc.

Zachęcam do skorzystania z naszej oferty. Liczymy na miłą
i owocną współpracę, oraz dobrą zabawę.
Z poważaniem,

Informacja ogólna:
Czas Trwania: 75-90 minut
Osoba kontaktowa:
Mirosław Rymarz
502 082 720
58 671 24 73
mir-arz@o2.pl
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Nasza oferta
programów i spektakli:
Programy estradowe - grane w salach, jak również plenery
Piosenka jest dobra na wszystko
Morskie Opowieści
Świrowisko... doniesienia oraz pogłoski z domu specjalnej troski

Programy dla dzieci
Kolorowy czas bajek
Bajkowa Dyskoteka

Spektakle
Ku Europie - czyli wujowe opowieści
Listy z Ameryki
Historie nie zawsze wesołe - z Dziejów leżenia pod stołem
Irlandzki Tancerz - Poetycki spektakl słowno muzyczny

Programy Okolicznościowe
A piosenka za nimi szła
Kolędy i Pastorałki - Koncert świąteczny
Recitale autorskie

Kompleksowe nagrania reklam radiowych
Tekst, lektor, podkłady muzyczne, zgrywanie.

Oprawa muzyczna festynów i imprez towarzyskich
Zapraszamy do skorzystania z naszej ofery
oraz życzymy Państwu przyżycia wielu niezapomnianych chwil
i radości dzięki naszym występom.
Polecamy wszystkim chętnym odwiedzenie naszej strony internetowej
w celu szerszego zapoznania się z działalnością i twórczością naszego Teatru.

Teatr Muzyczny HALS
ul. Radosna 9, 84-207 Bojano (k. Gdyni)
tel: 502 082 720
mir-arz@o2.pl

www.teatr-hals.pl

