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1 (Sb) 

2 (Nd) 
3 (Pn) 
4 (Wt) 
5 (Śr) 
6 (Cz) 
7 (Pt) 
8 (Sb) 
9 (Nd) 1700 TUTLI PUTLI (FESTIWAL ŁÓDŹ CZTERECH KULTUR)

  1000 1200 SZARY CHŁOPIEC (SCENA KAMERALNA)

10 (Pn) 
11 (Wt) 
12 (Śr) 
13 (Cz)

14 (Pt) 
15 (Sb) 
16 (Nd) 1200 PRZYGODY MISIA RYMCIMCI
17 (Pn) 1000 PRZYGODY MISIA RYMCIMCI
18 (Wt) 1000 PRZYGODY MISIA RYMCIMCI
19 (Śr) 900 1100 PRZYGODY MISIA RYMCIMCI
20 (Cz) 900 1100 PRZYGODY MISIA RYMCIMCI 
21 (Pt) 900 1100 PRZYGODY MISIA RYMCIMCI
22 (Sb) 

23 (Nd) 1200  CZERWONY KAPTUREK 

24 (Pn) 900 1100  CZERWONY KAPTUREK  
25 (Wt) 900 1100  CZERWONY KAPTUREK 
26 (Śr) 900 1100  CZERWONY KAPTUREK 
27 (Cz) 900 1100  CZERWONY KAPTUREK 
28 (Pt) 900 1100  CZERWONY KAPTUREK
29 (Sb) 
30 (Nd) 1200 CZERWONY KAPTUREK 
   NIEDZIELA INNA NIŻ WSZYSTKIE

WRZESIEŃ 32



1 (Pn) 

2 (Wt) 900  CZERWONY KAPTUREK 
  900 1100 ZŁOTA RYBKA (SCENA KAMERALNA)

3 (Śr) 1100  CZERWONY KAPTUREK 
  900 1100  ZŁOTA RYBKA (SCENA KAMERALNA)

4 (Cz) 900  CZERWONY KAPTUREK 
  900 1100  ZŁOTA RYBKA (SCENA KAMERALNA)

5 (Pt) 900 1100   ZŁOTA RYBKA (SCENA KAMERALNA)

6 (Sb) 1600 ZŁOTA RYBKA (SCENA KAMERALNA) 

   SZÓSTY DZIEŃ TYGODNIA
   – SKRZATY  KSIĄŻKOJADY 
7 (Nd) 1200  PIĘKNA I BESTIA
8 (Pn) 
9 (Wt) 900 1100 PIĘKNA I BESTIA
10 (Śr) 900 1100 PIĘKNA I BESTIA
11 (Cz) 900 1100 PIĘKNA I BESTIA
12 (Pt) 900 1100 PIĘKNA I BESTIA
13 (Sb)

14 (Nd) 1000 1200 W POGONI ZA… (SCENA KAMERALNA)

15 (Pn) 
16 (Wt) 900 W POGONI ZA… (SCENA KAMERALNA)

17 (Śr) 900 W POGONI ZA… (SCENA KAMERALNA)

18 (Cz) 900 1100 W POGONI ZA… (SCENA KAMERALNA)

19 (Pt) 900 1100 W POGONI ZA… (SCENA KAMERALNA)

20 (Sb) 1600 W POGONI ZA… (SCENA KAMERALNA) 

   SZÓSTY DZIEŃ TYGODNIA
   – SKRZATY  KSIĄŻKOJADY 
21 (Nd) 1700 HUŚTAWKA
   PREMIERA   
22 (Pn) 

23 (Wt) 900 1100  HUŚTAWKA 
  900 W POGONI ZA… (SCENA KAMERALNA)

24 (Śr) 900 1100  HUŚTAWKA 
  900 W POGONI ZA… (SCENA KAMERALNA)

25 (Cz) 900 1100 HUŚTAWKA 
  900 1100  W POGONI ZA… (SCENA KAMERALNA)

26 (Pt) 900 1100 HUŚTAWKA 
  900 1100  W POGONI ZA… (SCENA KAMERALNA)

27 (Sb) 1600 HUŚTAWKA 
   SZÓSTY DZIEŃ TYGODNIA 
   – SKRZATY  KSIĄŻKOJADY
28 (Nd) 1000  HUŚTAWKA
  1200 HUŚTAWKA 
   NIEDZIELA INNA NIŻ WSZYSTKIE
29 (Pn) 
30 (Wt) 900 1100 HUŚTAWKA
31 (Śr) 900 1100 HUŚTAWKA

PAŹDZIERNIK 54



1 (Cz) 

2 (Pt) 
3 (Sb) 1600 SZARY CHŁOPIEC (SCENA KAMERALNA) 

   SZÓSTY DZIEŃ TYGODNIA
   – SKRZATY  KSIĄŻKOJADY
4 (Nd) 1200 KRULEWNA ŚNIEŻKA
5 (Pn) 
6 (Wt) 900 1100 KRULEWNA ŚNIEŻKA
  1100 SZARY CHŁOPIEC (SCENA KAMERALNA)

7 (Śr) 900 1100 KRULEWNA ŚNIEŻKA
  1100 SZARY CHŁOPIEC (SCENA KAMERALNA)

8 (Cz) 900 1100 KRULEWNA ŚNIEŻKA
  1100 SZARY CHŁOPIEC (SCENA KAMERALNA)

9 (Pt) 900 1100 KRULEWNA ŚNIEŻKA
  1100 SZARY CHŁOPIEC (SCENA KAMERALNA)

10 (Sb) 1600 SZARY CHŁOPIEC (SCENA KAMERALNA) 

   SZÓSTY DZIEŃ TYGODNIA
   – SKRZATY  KSIĄŻKOJADY
11 (Nd) 
12 (Pn) 
13 (Wt) 900 1100 MATEK ROZSTAWACZ
14 (Śr) 900 1100 MATEK ROZSTAWACZ
15 (Cz) 900 1100 MATEK ROZSTAWACZ
16 (Pt) 900 1100 MATEK ROZSTAWACZ

17 (Sb) 1600 ZŁOTA RYBKA (SCENA KAMERALNA) 

   SZÓSTY DZIEŃ TYGODNIA
   – SKRZATY  KSIĄŻKOJADY
18 (Nd) 1000 1200 TYMOTEUSZ WŚRÓD PTAKÓW
19 (Pn)

20 (Wt) 900 1100 TYMOTEUSZ WŚRÓD PTAKÓW
  1300 TYMOTEUSZ WŚRÓD PTAKÓW
21 (Śr) 900 1100 TYMOTEUSZ WŚRÓD PTAKÓW
22 (Cz)  900 1100 TYMOTEUSZ WŚRÓD PTAKÓW
23 (Pt) 
24 (Sb) 1600 ZŁOTA RYBKA (SCENA KAMERALNA) 

   SZÓSTY DZIEŃ TYGODNIA
   – SKRZATY  KSIĄŻKOJADY
25 (Nd) 1200 ZŁODZIEJ CZASU 
   NIEDZIELA INNA NIŻ WSZYSTKIE
26 (Pn)

27 (Wt) 900 1100 ZŁODZIEJ CZASU
28 (Śr) 900 1100 ZŁODZIEJ CZASU
29 (Cz) 900 1100 ZŁODZIEJ CZASU
30 (Pt) 900 1100 ZŁODZIEJ CZASU

LISTOPAD 76



1 (Sb) 

2 (Nd) 1000 1200 HUŚTAWKA
3 (Pn) 
4 (Wt) 900 1100 HUŚTAWKA
  1100 PAN TEATR (SCENA KAMERALNA)

5 (Śr) 900 1100 HUŚTAWKA
  1100 PAN TEATR (SCENA KAMERALNA)

6 (Cz) 900 1100 HUŚTAWKA
  1100 PAN TEATR (SCENA KAMERALNA)

7 (Pt) 1100 PAN TEATR (SCENA KAMERALNA)

8 (Sb) 1000 1400 PAN TEATR (SCENA KAMERALNA)

  1000 1400 PASTORAŁKA DLA WOŁA I OSŁA
9 (Nd)  1000  PASTORAŁKA DLA WOŁA I OSŁA
  1200 PASTORAŁKA DLA WOŁA I OSŁA 
   NIEDZIELA INNA NIŻ WSZYSTKIE
10 (Pn) 900 1100 PASTORAŁKA DLA WOŁA I OSŁA
11 (Wt) 900 1100 PASTORAŁKA DLA WOŁA I OSŁA
12 (Śr) 900 1100 PASTORAŁKA DLA WOŁA I OSŁA
13 (Cz) 900 1100 PASTORAŁKA DLA WOŁA I OSŁA
14 (Pt) 
15 (Sb)  JUBILEUSZ 70.LECIA 
   TEATRU LALEK ARLEKIN
16 (Nd) 1000 1200 PAN TEATR (SCENA KAMERALNA)

17 (Pn)

18 (Wt) 900 1100 PASTORAŁKA DLA WOŁA I OSŁA
19 (Śr) 900 1100 PASTORAŁKA DLA WOŁA I OSŁA
20 (Cz) 900 1100 PASTORAŁKA DLA WOŁA I OSŁA
21 (Pt)

22 (Sb) 

23 (Nd)

24 (Pn)

25 (Wt)

26 (Śr)

27 (Cz)

28 (Pt)

29 (Sb) 
30 (Nd)

31 (Pn) 1800 KRULEWNA ŚNIEŻKA
   HOPA! NA OPAK! 
   - SYLWESTER JAK Z BAJKI!

GRUDZIEŃ 98

TEATR LALEK ARLEKIN IM. H. RYLA W ŁODZI ZASTRZEGA SOBIE PRAWO  
DO ZMIAN W REPERTUARZE LUB OBSADACH BEZ PODANIA PRZYCZYNY.



21 października (niedziela) 2018, Duża Scena
Dla dzieci od 7 lat
Reżyseria: Przemysław Jaszczak 
Scenografia: Zuzanna Srebrna
Adaptacja i teksty piosenek: Magda Żarnecka
Muzyka: Urszula Chrzanowska
Przekład: Iwona Kiuru

Dla dzieci od 5 lat
Czas trwania: 90 minut (z przerwą)
Reżyseria: Waldemar Wolański
Premiera: 31 maja 2003 r.

HUŚTAWKA 
– PRAPREMIERA

CZERWONY 
KAPTUREK

Pierwsza premiera w sezonie 2018/2019 inspirowana  
jest książką Tima Parveli, która w Skandynawii została 
okrzyknięta fińskim „Małym Księciem”. Jest opowieścią 
pełną oniryzmu, ale i dziecięcego niepokoju, w której mały 
niedźwiadek Pi udaje się na poszukiwania współtowarzysza 
swoich zabaw – przyjaciela do tytułowej „Huśtawki”.  
Któż z nas nie chciałby go mieć? Kto lubi sam, w nieskoń-
czoność odbijać się od ziemi, siłą tylko własnych nóg? 
Pi wybiera się więc w podróż po świecie fantastyki  
przeplatającej się z rzeczywistością, w której spotyka cały 
wachlarz osobliwości. Postacie są baśniowe, lecz ich zacho-
wanie, nie zawsze miłe i przyjazne miś odczuwa przecież 
zupełnie realnie. Tworzy też swoisty pamiętnik z podróży, 
nieustannie huśtany emocjami, które nim targają. Samot-
ny, bez wsparcia, ale z silną potrzebą poznania, poszukuje 
przyjaciela do huśtawki – synonimu beztroskiego dzieciń-
stwa i dziecięcej współpracy. Czy uda mu się ją rozbujać?  
Prapremiera będzie inauguracją cyklu TABU/latorium, na-
szego laboratorium tematów „żywych”. Planujemy poruszać 
w nim sprawy i kwestie, które budzą dziecięcą ciekawość,  
i o których chcemy rozmawiać, ale często nie potrafimy ich 
oswoić i uczynić częścią życia. Projekt zakłada każdorazowo 
cykl pogłębionych działań edukacyjnych i warsztatowych.

Spektakl oparty jest na znanej rymowance Jana Brzechwy, 
do której zostało napisanych 26 bardzo współcześnie 
brzmiących piosenek, tworzących znakomity, dziecięcy 
musical. Wpadające w ucho kompozycje powodują, że nie-
mal każda z piosenek może być samodzielnym szlagierem. 
Z tego też powodu do spektaklu wydana została płyta  
z „kapturkowymi” hitami. Dekoracje są wielką książką, 
która z każdą kartką otwiera przed oczami widzów kolejne 
miejsca akcji. Do tego dynamicznie prowadzone lalki 
żyworękie i ogromna dawka humoru zawierająca wiele 
odniesień do współczesności. Wszystko to powoduje,  
że „Czerwony Kapturek” niezmiennie, od 2003 roku,  
bawi zarówno dzieci, jak i dorosłych – zagraliśmy go  
już przeszło 400 razy, dla ponad 80 tysięcy widzów. 
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Dla dzieci od 6 lat
Czas trwania: 80 minut (z przerwą)
Reżyseria i adaptacja: Bogdan Nauka
Premiera: 24 marca 2018 r.

Dla dzieci od 7 lat
Czas trwania: 90 minut (z przerwą)
Reżyseria: Tomasz Man
Prapremiera: 26 listopada 2016 r.

KRULEWNA 
ŚNIEŻKA

MATEK 
ROZSTAWACZ

Bajka „na opak” powstała wg książki znakomitego ilustra-
tora Bohdana Butenki i jednocześnie autora scenografii  
do spektaklu. Realizacja jest odejściem od klasycznej  
formuły znanych bajek i znakomitym sposobem na ich  
odświeżenie. Tu KrUlewna Śnieżka jest leniwą pannicą, 
która dałaby się pokroić za jabłka, a uwielbiane przez 
dzieci krasnoludki, jako „odstające” od społeczeństwa 
zostają skazane przez króla Niezgułę na banicję. Mają  
w kopalni wydobywać dla niego drogocenne kamienie,  
których… w ogóle tam nie ma. Dzieje się tak dlatego,  
że panujący władca ma kaprys, by stworzyć sobie państwo 
zamieszkiwane przez ludzi idealnych – wysokich, ślicz-
nych, uśmiechniętych i bogatych. Gdy jednak okazuje się, 
że nie będzie kołaczy z ciężkiej pracy krasnoludków, sze-
fowie policji postanawiają uknuć spisek z pomocą Śnieżki. 
Sprawy się jednak komplikują i dlatego cały  
plan wisi na włosku…

Pełna przygód i humoru niesforna bajka o chłopcu,  
któremu rodzice nie poświęcali wystarczająco dużo czasu. 
Mama i tata oddani bez reszty pracy w korporacjach,  
goniąc za spłacaniem kredytu na luksusowy apartament, 
tak bardzo zapominają o zabawie z dzieckiem, że ma to 
swoje poważne konsekwencje… Pewnego dnia w ich domu 
pojawiają się dwaj podejrzani osobnicy, Hak i Mak, któ-
rzy reprezentują ciemną stronę miasta. Ich celem jest 
skuteczne rozdzielenie kłócących się rodziców. Chłopiec 
ze swoim przyjacielem od serca, Karaluchem Dżejmsem, 
udaje się w niesamowitą podróż w poszukiwaniu swoich 
bliskich… Historia opowiedziana jest w konwencji komiksu 
i z wielkim przymrużeniem oka. Nie jest jednak pozba-
wiona ważnych spostrzeżeń dotyczących współczesnego 
świata, z którym stykają się dorastające dzieci. Aktorzy 
grają w groteskowych i przerysowanych maskach, a rocko-
wy zespół „Karaluchy” dodaje całości pozytywnej energii.
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Dla dzieci od 3 lat
Czas trwania: 60 minut (bez przerwy)
Pomysł i realizacja: Emilia Dryja i Karolina Zajdel 
Prapremiera: 1 marca 2015 r.

Dla dzieci od 5 lat
Czas trwania: 90 minut (z przerwą)
Reżyseria: Janusz Ryl-Krystianowski
Premiera: 12 grudnia 2015 r.

PAN 
TEATR

PASTORAŁKA  
DLA WOŁA I OSŁA

Spektakl dla najmłodszych widzów, wprowadzający dzieci 
w świat teatru. Jego integralną częścią są zabawy ruchowe 
i zajęcia pobudzające kreatywność dziecka. Bohaterka, 
pięcioletnia Ola, zaprasza widzów do gry, której zasady  
są na pozór typowe: rzucasz kostką i poruszasz się po  
planszy. Jednak czekające na graczy przygody są zupełnie 
niezwykłe. Widzowie, przechodząc z Olą przez kolejne 
etapy gry, spotykają postaci, dzięki którym dowiadują się,  
z jakich elementów składa się przedstawienie i jakie 
zwyczaje panują w teatrze. „Pan Teatr” kończy się wspólną 
zabawą widzów z aktorami.
Spektakl umożliwiający pierwszy kontakt z miejscem, 
oswojenie się z przestrzenią, z dźwiękiem gongu, muzyką, 
oklaskami i rekwizytami. Dostosowany do najmłodszego 
odbiorcy.

Świąteczna opowieść o tym, jak w wigilię wół i osioł,  
zniechęceni ciężką współpracą z człowiekiem, dochodzą 
do wniosku, że na świecie zapanuje szczęście dopiero  
wtedy, gdy bydlęta przejmą władzę. Za namową diabła 
zwierzęta wyruszają w świat, by rozprawić się z ludźmi.  
Po drodze spotykają zmarzniętą Maryję, Józefa i Dzieciątko, 
którzy także błąkają się po świecie, nieprzyjęci na nocleg 
pod ludzkie strzechy. Wół i osioł, zapominając o swoich 
planach przejęcia władzy nad ludźmi, własnymi oddechami 
próbują rozgrzać świętą rodzinę…
„Pastorałka…” to zabawne, ale bardzo ciepłe, refleksyjne, 
rodzinne przedstawienie wg opowieści Pawła Pawlika,  
z muzyką na żywo i scenografią Julii Skuratowej.
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Dla dzieci od 5 lat
Czas trwania: 80 minut (z przerwą)
Reżyseria: Małgorzata Wolańska
Koncepcja spektaklu: David Syrotiak (USA)
Premiera: 3 października 2015 r.

Dla dzieci od 3 lat
Czas trwania: 80 minut (z przerwą)
Reżyseria: Stanisław Ochmański
Premiera: 28 maja 2016 r.

PIĘKNA 
I BESTIA

PRZYGODY  
MISIA RYMCIMCI

Pierwowzorem literackim „Pięknej i Bestii” jest powiastka 
Gabrielli Barbot de Villeneuve z roku 1740. Arlekinowska 
interpretacja może być doskonałą propozycją dla widzów 
w każdym wieku i, co ważne, rozrywką pełną szlachetno-
ści. Spektakl grany jest w niezwykle rzadkiej technice ma-
rionetkowej, której trudność polega na animowaniu lalek 
zawieszonych na trzymetrowych niciach. „Piękna  
i Bestia” to sztuka pouczająca – chwali cnoty trwalsze 
niż uroda, elegancja i bezduszny rozum. Zwraca uwagę 
na miłość i dobroć, uczucia coraz rzadsze w dzisiejszym, 
zabieganym świecie…

Opowieść o przygodach sympatycznego misia, który  
spotyka na swojej drodze małego pieska – Psiuńcia,  
i postanawia go przygarnąć. Mimo poważnie brzmiącego 
imienia, miś Tymoteusz jest jednak wciąż bardzo małym 
misiem i mieszka w lesie razem z tatą, któremu pomysł 
przygarnięcia psa nie przypada wcale do gustu. Barwna 
opowieść dla najmłodszych widzów w łagodny i zabawny 
sposób dotyka spraw najważniejszych: tolerancji, odpo-
wiedzialności, i zaufania. Autor sztuk o misiu Tymoteuszu 
– nieżyjący już Jan Wilkowski – jest uznawany za jedną  
z najwybitniejszych postaci w historii polskiego lalkarstwa. 
Był dramatopisarzem, reżyserem, aktorem, pedagogiem  
i współtwórcą telewizyjnego teatru lalek.  
Spektakl zrealizowany w rzadkiej już dzisiaj konwencji 
teatru parawanowego.
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Dla dzieci od 2 lat
Czas trwania: 60 minut (bez przerwy)
Scenariusz i reżyseria: Katarzyna Kawalec
Premiera: 19 maja 2013 r. 

Dla dzieci od 3 lat
Czas trwania: 80 minut (z przerwą)
Reżyseria: Stanisław Ochmański
Premiera: 19 stycznia 2013 r. 

SZARY 
CHŁOPIEC

TYMOTEUSZ 
WŚRÓD PTAKÓW

Jak wyglądało stworzenie świata? Może jak pyszna dzie-
cięca zabawa przy użyciu papieru i farb? Razem z Matulą 
Księżycową i Ojczulkiem Niebo spróbujemy wspólnie 
stworzyć na pustkowiu piękne miejsce – świat. Zobaczymy 
dlaczego stwórcy świata nie zostawili go bezbarwnym, 
i jak to się stało, że ludzie tak różnią się między sobą? 
Poznamy też postać, o którą Matula i Ojczulek troszczą się 
najbardziej – Szarego Chłopca, któremu… wszystko będzie 
obojętne. Razem z nim dowiemy się, czy kolory i emocje 
mogą mieć coś ze sobą wspólnego. „Szary Chłopiec”  
to piękna baśniowa opowieść o tolerancji i akceptacji;  
o tajemnicy, jaką kryje w sobie tworzenie oraz o tym,  
że w każdym z nas drzemią ukryte emocje, które warto 
obudzić. Przedstawienie, powstałe na podstawie książki 
Farre Lluisa pod tym samym tytułem, jest bardzo pogod-
ne, stworzone z myślą o poznającym świat najmłodszym 
widzu. Jest też nastawione na rozmowę i wspólne szukanie 
odpowiedzi na przeróżne dziecięce pytania.

Jedna z sześciu, napisanych dla najmłodszych dzieci, 
sztuk Jana Wilkowskiego, których bohaterem jest miś
Tymoteusz. W tej części przygód, pewnego dnia miś  
znajduje w lesie porzucone kukułcze jajo i postanawia  
je wysiedzieć. Nie podoba się to tacie niedźwiedziowi,  
dbającemu o honor rodziny. Z misiowych pomysłów  
wyśmieją się też leśne zwierzęta. Tymoteusz nie poddaje 
się jednak i stawia na swoim. Co się wykluło z jajka?  
By poznać odpowiedź trzeba przyjść na spektakl. Przed-
stawienie w technice kukiełkowej, umożliwiające pierwszy 
kontakt z teatrem i oswojenie się z przestrzenią,  
z dźwiękiem gongu, muzyką, oklaskami czy rekwizytami. 
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Dla dzieci od 5 lat
Czas trwania: 75 minut (bez przerwy)
Reżyseria: Anna Nowicka
Premiera: 12 września 2015 r.

Dla dzieci od 5 lat
Czas trwania: 90 minut (z przerwą)
Scenariusz i reżyseria: Waldemar Wolański
Premiera: 20 marca 2010 r.

W POGONI ZA... ZŁODZIEJ 
CZASU

Każdy z nas z pewnością choć raz w życiu zadał sobie 
pytanie: „Po co jestem i dokąd zmierzam?” Niemal każdego 
dnia, miesiąca i z biegiem lat zmieniamy zdanie dotyczące 
sensu życia, dobieramy inne priorytety, stawiamy sobie 
kolejne cele. Lecz, ile byśmy ich nie zrealizowali, zawsze 
ważną rolę odgrywa nieubłagany czas. Na podstawie książ-
ki Przemysława Wechterowicza twórcy spektaklu zrealizo-
wali ciepłą i alegoryczną historię, utrzymaną w konwencji 
teatru cieni połączonej z animacją komputerową. Prze-
noszą widzów w świat maleńkiej jętki (latającego owada), 
która zaraz po tym jak przychodzi na świat, dowiaduje się, 
że jej życie trwa tylko jeden dzień… I w ciągu tego jednego 
dnia, z całych swoich maleńkich sił zrobi wszystko, by jak 
najpełniej je przeżyć. 

Klasyczna baśń z wszystkimi atrybutami przynależnymi 
temu gatunkowi, czyli czarami, magią i walką złego charak-
teru z dobrym. Przede wszystkim jest jednak uniwersalną 
opowieścią o przemijaniu i poszukiwaniu zagubionego 
szczęścia. Co kradnie nam czas? Jak to robi? Nasz mały 
bohater decyduje się przejść na drugą stronę zegara, aby 
poznać krainę Złodzieja Czasu i spróbować powalczyć  
z nim nie tylko o swój czas, ale i parę lat życia ukochanego 
dziadka... Spektakl dzięki atrakcyjnej formie inscenizacji 
jest znakomitą propozycją dla całych rodzin.
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Dla dzieci od 3 lat
Czas trwania: 50 minut (bez przerwy)
Reżyseria i adaptacja: Maja Garmulewicz 
Premiera: 10 września 2017 r.

ZŁOTA 
RYBKA  
Kameralna sztuka oparta na oryginalnym tekście Aleksandra 
Puszkina, w poetyckim tłumaczeniu Juliana Tuwima.  
Baśń o rybaku i złotej rybce jest przypowieścią ludową, 
znacznie starszą niż jej najbardziej popularne literackie 
wersje. Po raz pierwszy opublikowali ją bracia Grimm  
w 1812 r., ale już dwadzieścia lat później wziął ją na warsz-
tat znakomity rosyjski poeta. W jego wydaniu opowieść 
nabrała nowego, bardzo wschodniego charakteru. Głęboko 
zanurzona w ludowej kulturze Rosji, stała się dla potom-
nych wzorcem baśni, przyćmiewając niemiecki oryginał.  
Spektakl pokazuje, jak bardzo może zmienić się człowiek, 
kiedy staje w obliczu pokusy władzy i bogactwa. 
Przedstawienie powstało w koprodukcji z Festiwalem  
Łódź Czterech Kultur.
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SZÓSTY DZIEŃ TYGODNIA  
– SKRZATY KSIĄŻKOJADY

Zupełnie nowy cykl wydarzeń, który zainau-
gurujemy 6 października. W soboty, tuż po 
zakończeniu spektaklu, wszystkich naszych 
widzów zapraszamy na spotkania z dobrą, 
współczesną literaturą dziecięcą. 
Razem z poleską „Bajkową księgarnią rozwo-
jową - Psotki i Śmieszki” oraz naszymi aktora-
mi będziemy się spotykać, aby na poduchach, 
w swobodnej, rodzinnej atmosferze wspólnie 
czytać książki dla dzieci, tematycznie na-
wiązujące do obejrzanego przedstawienia. 
A wszystko to w ramach jednego, zwykłego 
biletu do teatru. 

NIEDZIELA 
INNA NIŻ WSZYSTKIE

Raz w miesiącu, po spektaklu na Dużej  
Scenie, organizujemy specjalne wydarzenie, 
na które zapraszamy dzieci i dorosłych.  
W te wyjątkowe niedziele przygotowujemy 
specjalne atrakcje, nawiązujące do granego 
tytułu. Będą teatralne gry terenowe, zagadki, 
zabawy połączone ze zwiedzaniem zakamar-
ków teatru, spotkania z aktorami, miniwarsz-
taty z animacji lalką, czy penetrowanie te-
atralnych magazynów. Każda z niedziel będzie 
inna. To wyjątkowa okazja do doświadczenia 
tego, co na co dzień niedostępne dla widza...
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W grudniu 2018 minie 70 lat od kiedy na mapie 
Polski pojawił się, utworzony przez Henryka 
Ryla, nowy polski teatr, ale także równo 50 lat od 
kiedy Teatr Lalek Arlekin znajduje się w obecnej 
siedzibie, u zbiegu ulic 1-go Maja i Wólczańskiej. 
Cyklem wielu wydarzeń pod hasłem „My, dzieci 
Ryla…”, chcielibyśmy przypomnieć postać jego 
twórcy oraz kilku pokoleń jego ideowych spadko-
bierców.
Kluczowym punktem jubileuszu będzie zrealizo-
wanie premierowego, inscenizowanego czytania 
performatywnego „Balladyny” Juliusza Słowac-
kiego, przy udziale wielopokoleniowej obsady 
– zarówno aktorów seniorów, którzy pamiętają 
jeszcze współpracę z Henrykiem Rylem, jak i ak-
torów średniego pokolenia, a także najmłodszych 
adeptów sztuki lalkarskiej, pracujących obecnie  
w naszym teatrze. Tekstem, z którym pragniemy 
się zmierzyć, nawiążemy do twórczości założy-
ciela Arlekina. Ryl podjął trudną próbę realizacji 
dzieła Słowackiego w 1957 r., wierząc w nieogra-
niczone możliwości teatru lalek. Spektakl będzie 
zrealizowany przy udziale jazzującej orkiestry 
interpretującej partyturę kompozytora Tadeusza  
Paciorkiewicza, który napisał muzykę do  
realizacji „Balladyny” sprzed lat. Tą inscenizacją, 
wzbogaconą lalkarskimi etiudami, planujemy 
przypomnieć także projekty scenograficzne,  
i lalki z Rylowej realizacji – stworzone wówczas 
przez Jerzego Adamczaka. W ramach jubileuszu 
planujemy również artystyczne akcje animacyjne 
na terenie Łodzi.fot. Stanisław Fijałkowski/Archiwum Teatru Lalek Arlekin w Łodzi

„BALLADYNA” I WSZYSTKIE DZIECI RYLA
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GRUPY ZORGANIZOWANE 
PRZEDSZKOLA / SZKOŁY

STREFA RUCHU I FORMY 
– warsztaty kreatywne, przed lub po spektaklu:
1. Wytańczony projekt scenograficzny
2. Porusz sobą, porusz lalką
3 Materia plastyczna – my ożywiamy, czy ona nas 
  ożywia? – teatr formy
4. Metody tańca kreatywnego – tworzenie etiud  
 i opowieści ruchowych

STREFA SŁOWA 
– warsztaty kontekstowe po spektaklu:
1. Bazujące na aktualnym repertuarze, aktywne  
 zajęcia inspirowane obejrzanym przedstawieniem, 
 dające przestrzeń do indywidualnych pytań, 
 interpretacji i twórczego działania grupowego. 
2. Cykl warsztatów TABU/latorium, czyli nasze 
 laboratorium tematów żywych, szczególnie  
 polecany do spektakli – „Matek Rozstawacz”,  
 „Huśtawka”, „W pogoni za…”, „KrUlewna Śnieżka”,  
 w których wspólnie za pomocą środków teatral-
 nych i słowa dotykamy drugiego dna spektakli  
 i kwestii w nich poruszanych. 

MŁODZIEŻOWA GRUPA EKSPERTÓW 
– pilotażowy cykl spotkań dla młodzieży  
 gimnazjalnej i licealnej (bezpłatny)

WIDZOWIE INDYWIDUALNI

BAZA TEATRALNA ARLEKIN I SPÓŁKA 
– rodzinne warsztaty ruchowo-plastyczne  
 Ślady – odkrywcy teatralnej wyobraźni (4-10 lat + opiekun)
 Czas trwania – 75 minut, niedziele, 
 cykl 3 spotkań do końca 2018 r. (10 zł/osoba)

W POSZUKIWANIU NAJTEATRU 
– teatralne zajęcia familijne 
 POD/NAD/Wodny świat (1-3 lata + opiekun)
 Czas trwania – 45 minut, niedziele, 
 cykl 3 spotkań do końca 2018 r. (10 zł/osoba)

PRZYJDŹ, PORUSZ SIĘ, TWÓRZ 
– otwarta grupa warsztatowa wg metody tańca kreatywnego
 Czas trwania – 75 minut, poniedziałki, po południu, 
 dla dzieci szkolnych (15 zł/warsztat)

NAUCZYCIELE I ANIMATORZY

INSPIRACJE – KREACJE. 
INSPIRUJĘ SIEBIE – INSPIRUJĘ INNYCH 
– cykl 10 warsztatów kreatywnych dla nauczycieli, pedagogów  
 i animatorów. Projekt teatru jako partnera Teatroteki Szkolnej 
 (Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego w Warszawie)

OTWARTE PRÓBY NAUCZYCIELSKIE 
– spotkania, podczas których pedagodzy mają możliwość  
 obejrzenia spektaklu jeszcze przed jego premierą, a także  
 wziąć udział w warsztacie kontekstowym do realizowanego  
 przedstawienia. 
Istnieje możliwość przeprowadzenia warsztatów  
na zamówienia wg indywidualnych potrzeb.  
Zapisy na warsztaty indywidualne prowadzi Dział Promocji 
i Upowszechniania Kultury: edukacja@teatrarlekin.pl. 
Szczegółowe informacje na temat zajęć w ramach  
Pracowni Twórczego Widza są dostępne są na stronie 
www.teatrarlekin.pl.

Cena warsztatów zakupionych razem ze spektaklem – 5 zł. 
(Bez zakupienia spektaklu – 10-15 zł)
Warsztaty trwają do 75 minut. Grupy – maks. do 30 osób.
Zapisy na warsztaty dla grup prowadzi Dział Organizacji 
Widowni: biletyrezerwacja@teatrarlekin.pl
Wszystkie warsztaty są prowadzone przez doświadczonych 
edukatorów, pedagogów i artystów. 
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Poza teatralną ofertą repertuarową i warsz-
tatową, dziecięcym grupom zorganizowanym 
polecamy skorzystanie z atrakcyjnych pakietów 
wydarzeń, nie tylko kulturalnych. Jest to oferta 
łącząca zakup spektaklu w naszym teatrze oraz 
wizytę lub zajęcia organizowane przez instytu-
cje partnerskie. Kupując dwie atrakcje naraz, 
otrzymujecie Państwo niższą cenę biletów  
wstępu u obu partnerów.

W sezonie 2018/2019 można skorzystać  
z ofert z partnerami oferującymi m.in. warsz-
taty artystyczne, warsztaty filmowej animacji 
poklatkowej, pokazy naukowe, zabawy taneczne, 
sportowe, zwiedzanie bajkowych wystaw, pobyty 
w sali zabaw, parku linowym czy aquaparku,  
a także ofertę gastronomiczną dla grup.
Pełna lista atrakcji dostępna jest pod adresem: 
www.teatrarlekin.pl.

Grupy z Łodzi i całego województwa zachęcamy 
do skorzystania z atrakcyjnej oferty wynajmu 
teatralnego autobusu!

Kontakt: Dział Organizacji Widowni  
biletyrezerwacja@teatrarlekin.pl  
tel. 42 632 58 99, 695 087 008
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PROGRAMY PARTNERSKIE DLA GRUP
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