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REPERTUAR 
DLA GRUP 
ZORGANIZOWANYCH

WIELKA ZAGADKA MISIA USZATKA
4.10 WTOREK 9:00  |  11:00

OD 4 LAT  |  KLASY I - IV 30 ZŁ / OSOBA
5.10 ŚRODA     9:00  |  11:00
6.10 CZWARTEK 9:00  |  11:00
7.10 PIĄTEK 9:00  |  11:00

WĘDRÓWKA NABU
11.10 WTOREK 9:00  |  11:00

KLASY I – VIII
SZKOŁY ŚREDNIE

28 ZŁ / OSOBA

MOMO
18.10 WTOREK 9:00 |  11:30

KLASY II – VIII
SZKOŁY ŚREDNIE

30 ZŁ / OSOBA
19.10 ŚRODA 9:00 |  11:30
20.10 CZWARTEK 9:00 |  11:30
21.10 PIĄTEK 9:00 |  11:30

RUTKA
25.10 WTOREK 9:00  |  11:00

KLASY IV – VIII
SZKOŁY ŚREDNIE

28 ZŁ / OSOBA26.10 ŚRODA 9:00  |  11:00
27.10 CZWARTEK 9:00  |  11:00

październik

JEDNO OKO NA MAROKO
20.09 WTOREK 9:00  |  11:00 OD 7 LAT  |  KLASY I - IV 28 ZŁ / OSOBA

WIELKA ZAGADKA MISIA USZATKA
27.09 WTOREK 9:00  |  11:00

OD 4 LAT  |  KLASY I - IV 30 ZŁ / OSOBA
30.09 PIĄTEK 9:00  |  11:00

wrzesień



REPERTUAR 
DLA GRUP 
ZORGANIZOWANYCH

SZARY CHŁOPIEC
2.11 ŚRODA 9:00

2-6 LAT 28 ZŁ / OSOBA3.11 CZWARTEK 9:00
4.11 PIĄTEK 9:00

WŁÓKNIARKI
2.11 ŚRODA 11:00

SZKOŁY ŚREDNIE 30 ZŁ / OSOBA3.11 CZWARTEK 11:00
4.11 PIĄTEK 11:00

TATA
8.11 WTOREK 9:00 |  11:00

KLASY I – VIII
SZKOŁY ŚREDNIE

28 ZŁ / OSOBA9. 11 ŚRODA 9:00 |  11:00
10.11 CZWARTEK 9:00 |  11:00

CALINECZKA
15.11 WTOREK 9:00 |  11:30

KLASY I - VIII 30 ZŁ / OSOBA
16.11 ŚRODA 9:00 |  11:30
17.11 CZWARTEK 9:00 |  11:30
18.11 PIĄTEK 9:00 |  11:30

TYMOTEUSZ WŚRÓD PTAKÓW
23.11 ŚRODA 9:00  |  11:00

OD 3 LAT  |  KLASY I - II 30 ZŁ / OSOBA
24.11 CZWARTEK 9:00  |  11:00
25.11 PIĄTEK 9:00  |  11:00
29.11 WTOREK 9:00  |  11:00

listopad

grudzień

PRZYGODY MIKOŁAJKA
6.12 WTOREK 9:00 |  11:30

KLASY III - VIII 30 ZŁ / OSOBA

7.12 ŚRODA 9:00 |  11:30
8.12 CZWARTEK  9:00 |  11:30
9.12 PIĄTEK 9:00 |  11:30
13.12 WTOREK 9:00 |  11:30
14.12 ŚRODA 9:00 |  11:30
15.12 CZWARTEK 9:00 |  11:30
16.12 PIĄTEK 9:00 |  11:30
20.12 WTOREK 9:00 |  11:30
21.12 ŚRODA 9:00 |  11:30



Przed każdą premierą zapraszamy nauczycieli i wychowawców do wzięcia 
udziału w bezpłatnej próbie generalnej. Wydarzeniu towarzyszy spotkanie 
z  reżyserem oraz pedagogiem Teatru, które jest niepowtarzalną okazją 
do rozmowy z twórcą, podzielenia się wrażeniami czy zadawania pytań. 
Przygotujemy dla Państwa również ofertę teatralną dla grup zorganizowanych, 
porozmawiamy o spektaklach i udzielimy odpowiedzi na wszystkie pytania.

Otwarta próba generalna  
dla nauczycieli

KONTAKT:

DZIAŁ PROMOCJI I UPOWSZECHNIANIA KULTURY
edukacja@teatrarlekin.pl     tel. 42 633 08 94 wew. 121 

www.teatrarlekin.pl



Cena: 
28 zł

Czas 
trwania:
60 min. 
bez przerwy

Miejsce:
Scena 
Kameralna

Cena 
warsztatu: 
10 zł

Czas 
trwania:
50 min.

SZARY CHŁOPIEC
GRUPY PRZEDSZKOLNE

Jak wyglądało stworzenie świata? Może jak pyszna dziecięca zabawa przy użyciu papie-
ru i farb? Razem z Matulą Księżycową i Ojczulkiem Niebo spróbujemy wspólnie stworzyć 
na pustkowiu piękne miejsce – świat. Odkryjemy, 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 wszyst-
ko będzie obojętne. Razem z nim dowiemy się, czy kolory i emocje mogą mieć ze sobą coś 
wspólnego. „Szary Chłopiec” to piękna baśniowa opowieść o tolerancji i akceptacji, o ta-
jemnicy, jaką kryje w sobie tworzenie oraz o tym, że w każdym z nas drzemią ukryte emo-
cje, które warto obudzić. 

Przedstawienie, zrealizowane na podstawie książki Lluisa Farré pod tym samym tytułem, 
jest bardzo pogodne, stworzone z myślą o poznającym świat najmłodszym widzu. Jest też 
nastawione na rozmowę i wspólne szukanie odpowiedzi na najróżniejsze dziecięce pytania.

WARSZTAT KONTEKSTOWY

Warsztat o tym, co w nas różne, co podobne i o ciekawości świata, która u wszystkich dzie-
ci jest taka sama. Stwórz z Arlekinem świat, jaki tylko sobie wymarzysz!



TOMCIO PALUSZEK –  
GDZIE TEN MALUSZEK?
GRUPY PRZEDSZKOLNE

Projekt przeznaczony dla najmłodszych widzów od 1,5 roku życia oraz dla dzieci ze specjal-
nymi potrzebami edukacyjnymi. To spektakl inspirowany najwyższej klasy współczesną li-
teraturą dla naj, najmłodszych autorstwa Hervego Tulleta, mistrza skojarzeń i zabawnych 
interakcji bliskich dzieciom. Nawiązując do jego twórczości, przedstawienie swobodnie 
podąża za treścią baśni „Tomcio Paluszek”, koncentrując się na temacie sprytu i wielkich 
możliwości „tych najmniejszych”, takich jak tytułowy bohater. Tematem spektaklu jest znaj-
dowanie rozwiązania z trudnej, kłopotliwej sytuacji, tak, jak w baśni wyjście znajdował 
maleńki Tomcio Paluszek. Pomimo niewielkiego wzrostu i wieku, potrafił zdziałać więcej 
niż inni. Sens utworu, że z każdej opresji znajdzie się wyjście, będzie wsparty interaktyw-
nymi, przestrzennymi i sensorycznymi działaniami, w które wciągnięte będą dzieci. 

Podczas spektaklu aktorzy wspólnie z widzami szukają wyjścia z tarapatów, w których 
znajduje się Paluszek. Wiele ze scen dzieje się również pośród najmłodszej widowni! Po-
przez różnorodne, niezwykłe rekwizyty, aktorzy stymulują rozwój sensoryczny u dzieci i po-
magają w rozwijaniu ciekawości świata. 

Cena: 
28 zł

Czas 
trwania:
45 min. 
bez przerwy

Miejsce:
Scena 
Kameralna



Cena: 
30 zł

Czas 
trwania:
80 min. 
z przerwą

Miejsce:
Duża Scena

TYMOTEUSZ WŚRÓD PTAKÓW
GRUPY PRZEDSZKOLNE, KLASY I – II

Jedna z sześciu, napisanych dla najmłodszych dzieci, sztuk Jana Wilkowskiego, których bo-
haterem jest miś Tymoteusz. W tej części przygód, pewnego dnia miś znajduje w lesie po-
rzucone kukułcze jajo i postanawia je wysiedzieć. Nie podoba się to tacie niedźwiedziowi, 
dbającemu o honor rodziny. Z misiowych pomysłów wyśmieją się też leśne zwierzęta. Ty-
moteusz nie poddaje się jednak i stawia na swoim. Co się wykluło z jajka?

By poznać odpowiedź, trzeba przyjść na spektakl. Przedstawienie w technice kukiełkowej, 
umożliwiające pierwszy kontakt z teatrem i oswojenie się z przestrzenią, z dźwiękiem gon-
gu, muzyką, oklaskami czy rekwizytami.



Cena: 
30 zł

Czas 
trwania:
80 min. 
z przerwą

Miejsce:
Duża Scena

PRZYGODY MISIA RYMCIMCI
GRUPY PRZEDSZKOLNE, KLASY I – II

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, które-
mu pomysł przygarnięcia psa nie przypada wcale do gustu. Barwna opowieść dla naj-
młodszych widzów w łagodny i zabawny sposób dotyka spraw najważniejszych: tole-
rancji, odpowiedzialności, i zaufania. Autor sztuk o misiu Tymoteuszu – nieżyjący już Jan 
Wilkowski – jest uznawany za jedną z najwybitniejszych postaci w historii polskiego lal-
karstwa. Był dramatopisarzem, reżyserem, aktorem, pedagogiem i współtwórcą telewi-
zyjnego teatru lalek.

Spektakl zrealizowany w rzadkiej już dzisiaj konwencji teatru parawanowego.



Cena: 
28 zł

Czas 
trwania:
50 min. 
bez przerwy

Miejsce:
Scena 
Kameralna

ZŁOTA RYBKA
GRUPY PRZEDSZKOLNE, KLASY I – III

Kameralna sztuka oparta na oryginalnym tekście Aleksandra Puszkina, w poetyckim tłu-
maczeniu Juliana Tuwima.

Baśń o rybaku i złotej rybce jest przypowieścią ludową, znacznie starszą niż jej najbar-
dziej popularne literackie wersje. Po raz pierwszy opublikowali ją bracia Grimm w 1812 r., 
ale już dwadzieścia lat później wziął ją na warsztat znakomity rosyjski poeta. W jego wy-
daniu opowieść nabrała nowego, bardzo wschodniego charakteru. Głęboko zanurzona 
w ludowej kulturze Rosji, stała się dla potomnych wzorcem baśni, przyćmiewając niemiec-
ki oryginał.

Spektakl pokazuje, jak bardzo może zmienić się człowiek, kiedy staje w obliczu pokusy 
władzy i bogactwa.



Cena: 
30 zł

Czas 
trwania:
90 min. 
z przerwą

Miejsce:
Duża Scena

PIĘKNA I BESTIA
OD 5 LAT, KLASY I – III

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 szlachetności. Spektakl grany jest w niezwykle 
rzadkiej technice marionetkowej, 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…



Cena: 
30 zł

Czas 
trwania:
50 min. 
bez przerwy

Miejsce:
Duża Scena

Cena 
warsztatu: 
10 zł

Czas 
trwania:
50 min

HUŚTAWKA
OD 5 LAT, KLASY I – IV

„Huśtawka” jest ciepłą i przejmującą opowieścią pełną oniryzmu, ale i dziecięcego niepo-
koju, 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 nieskończoność odbijać się od ziemi, siłą tylko własnych nóg?

Pi nie chce być samotny, wybiera się więc w podróż po świecie fantastyki przeplatającej 
się z rzeczywistością, w której spotyka cały wachlarz przedziwnych osobliwości. Postacie 
są baśniowe, lecz ich zachowanie, nie zawsze miłe i przyjazne, miś odczuwa zupełnie re-
alnie. Tworzy też swoisty pamiętnik z podróży, nieustannie huśtany emocjami, które nim 
targają. Samotny, bez wsparcia, ale z silną potrzebą poznania całego świata, poszukuje 
przyjaciela do huśtawki – synonimu beztroskiego dzieciństwa i dziecięcej współpracy. Czy 
plan się powiedzie i czy uda mu się ją rozbujać? 

Spektakl realizowany jest w technikach lalkowych oraz w żywym planie.

WARSZTAT KONTEKSTOWY

Istota przyjaźni oraz jej braku zaproponowana w formie teatralnych zabaw, w których mo-
tywem przewodnim jest dzieciństwo oraz troska/beztroska.



Cena: 
30 zł

Czas 
trwania:
90 min. 
z przerwą

Miejsce:
Duża Scena

O DWÓCH TAKICH,  
CO UKRADLI KSIĘŻYC
KLASY 0 – IV

Współczesna, rozśpiewana inscenizacja znanej powieści Kornela Makuszyńskiego o dwóch 
niegrzecznych i leniwych braciach, którzy swoim zachowaniem zatruwają życie rodziny i ro-
dzinnej wsi. Jacek i Placek, bo tak nazywają się bliźniacy, spędzają całe dnie na wygłu-
pach, leniuchowaniu, dokuczaniu innym, a nawet na kradzieżach… Ponieważ nie zamierza-
ją się uczyć ani pracować w przyszłości, pewnego dnia postanawiają ukraść złoty księżyc 
i sprzedać go, aby mieć pieniądze na swoje próżniacze życie. Ruszają więc w długą i peł-
ną przygód podróż, która całkowicie ich odmieni… Spotykają na swojej drodze całą ga-
lerię rozmaitych postaci jak matka z Bagien, pelikany, rój pszczół, zbójców czy nieborak. 
Czy odnajdą w niej siebie i trafią do mamy? Czy dotkną i poczują, co w ich życiu ważne? 
Czym będzie dla nich wspólna droga w nieznane, i wreszcie – czym jest dla nich, a także 
i ich rówieśników, dzisiejszych kilkulatków, poczucie straty…

Spektakl powstał do tekstu Krystyny Wodnickiej, który rodzicom i starszym widzom zna-
ny jest z kultowych „Bajek Grajek” – muzycznych słuchowisk radiowych, w których reali-
zacji brali udział najznamienitsi aktorzy, muzycy, reżyserzy i kompozytorzy na przestrzeni 
kilkudziesięciu lat. Dodatkowo, w łódzkim przedstawieniu, wykorzystane zostały rocko-
we kompozycje zespołu Lady Pank, powstałe do filmu dla dzieci pod tym samym tytułem. 
Usłyszymy więc sławne „Marchewkowe pole” czy „Hrabiego”.



Cena: 
28 zł

Czas 
trwania:
70 min. 
bez przerwy

Miejsce:
Scena 
Kameralna

Cena 
warsztatu: 
10 zł

Czas 
trwania:
50 min.

WIELKI ZŁY LIS
OD 5 LAT, KLASY I – IV

„Wielki Zły Lis” to premiera zrealizowana na podstawie bestsellerowego komiksu Benjami-
na Rennera, pod tym samym tytułem. Tytułowy wielki, zły lis wprawdzie bardzo chciałby 
siać postrach i trząść całym lasem, jednak zupełnie mu to nie wychodzi. Przez całkowity 
brak umiejętności łowieckich, każda próba polowania kończy się fiaskiem i upokorzeniem, 
a sam lis jest pośmiewiskiem całej okolicy, szczególnie kur. Bezradny i wciąż głodny (bo ile 
można jeść samą rzepę), daje się namówić prawdziwemu drapieżnikowi, wilkowi, na z pozo-
ru genialny plan. Po co polować na kury i ryzykować życie, skoro można ukraść same jajka, 
a następnie odchować pisklaki, żeby zrobiły się tłuściutkie, i już – posiłek gotowy! Jednak 
to, co w teorii brzmi dobrze, w praktyce będzie oczywiście bardzo trudne, a w spektaklu 
także niesłychanie zabawne. 

Historia porusza wiele ważkich, jednocześnie współczesnych i ponadczasowych tematów, 
jak przyjaźń, poszukiwanie swojej tożsamości i swojego miejsca w świecie, poświęcenie 
i nieograniczona moc macierzyńskiej miłości. Wykorzystane w spektaklu lalki zostały za-
projektowane wg dziecięcych rysunków, wyłonionych w ramach konkursu plastycznego 
na projekt lalki teatralnej.

WARSZTAT KONTEKSTOWY

Warsztat teatralny o naturze dźwięków, podczas którego wsłuchamy się w otaczającą 
nas rzeczywistość. Rozwiniemy wyobraźnię, zaczniemy myśleć o dźwiękach i za ich pomo-
cą. Zastanowimy się wspólnie, czy nasze ciało może być instrumentem, stworzymy orkie-
strę oraz dowiemy się czy dźwięki można namalować. A co najważniejsze – dowiemy się, 
kim są pierdziryjki i do czego są zdolne.



Cena: 
30 zł

Czas 
trwania:
60 min. 
bez przerwy

Miejsce:
Duża Scena

WIELKA ZAGADKA  
MISIA USZATKA
OD 4 LAT, KLASY I – IV

Podstawą literacką spektaklu „Wielka zagadka Misia Uszatka” są opowiadania Czesława 
Janczarskiego w zupełnie nowym ujęciu znanego dramaturga i reżysera Macieja Wojtysz-
ki, ale z zachowaniem ducha pierwowzoru. Powstał zatem linearny zapis perypetii tytuło-
wego bohatera i jego najbliższych – Zajączka, Prosiaczka czy Króliczków, które przeżywa-
ją rozmaite przygody i przybliżają najmłodszym takie wartości, jak zaufanie, współpraca, 
odpowiedzialność, odwaga, i jakże ważna, samodzielność.

Propozycja Teatru Lalek Arlekin to opowieść o tym, co w życiu najistotniejsze, przedstawio-
na w skali mikro. To refleksja nad tym, co teraz, pomyślana jako krzepiąca historia o przy-
jaźni i pomaganiu, może dać naszym dzieciom – np. wsparcie w działaniu, model relacji 
czy baśniowego przewodnika. W tym uroczym, magicznym świecie dzieci w nienachalny 
i przystępny sposób dowiedzą się, jak zachować się w danej sytuacji, i jak samodzielnie 
uporać się z wyzwaniami, które stają na ich drodze.



Cena: 
28 zł

Czas 
trwania:
70 min. 
bez przerwy

Miejsce:
Scena 
Kameralna

TATA
OD 5 LAT, KLASY I – VIII, SZKOŁY ŚREDNIE

Tytułowy bohater spektaklu „Tata” to widziany oczyma dziecka „ojciec idealny”. Gigan-
tyczny, wszechwiedzący, niezłomny, i – przede wszystkim – niekonwencjonalny. Taki, któ-
ry zna rozwiązanie każdego problemu, a jednocześnie nie wstydzi się okazywania emo-
cji. Taki, który potrafi przeciwstawić się lekarzom, trenerowi pływania, ale też rozzłościć 
się czy nawet rozpłakać. To jednocześnie zapis tęsknoty za Tatą, który kurczy się, łamie, 
a czasem nawet... znika. 

Punktem wyjścia spektaklu są poetyckie opowiadania Toona Tellegena, jak i osobiste 
wspomnienia realizatorów spektaklu o ich ojcach, nie zawsze idealnych, niekiedy nieobec-
nych, zawsze jednak pełnych inwencji i wymykających się schematom. Poszczególne ob-
razy i fantazje na temat ojców rozgrywane będą zarówno w planie żywym, jak i lalkowym, 
a spektaklowi towarzyszyć będą dźwięki i piosenki skomponowane przez Olo Walickiego, 
który sam niedawno został tatą. „Tata” to też zapis fantazji o ojcu idealnym i doskona-
ła okazja do konfrontacji z mitami i stereotypami na temat ojcostwa. To szansa na poru-
szającą podróż do czasów, w których każdy z nas wierzył w hipermoc swojego opiekuna.



Cena: 
28 zł

Czas 
trwania:
60 min. 
bez przerwy

Miejsce:
Scena 
Kameralna

Cena 
warsztatu: 
10 zł

Czas 
trwania:
50 min.

WĘDRÓWKA NABU
KLASY I – VIII, SZKOŁY ŚREDNIE

Nabu to mała dziewczynka, która mieszka w wiosce za morzem. Ma piękny, ciepły dom 
i kochającą rodzinę. Pewnego dnia, w niewyjaśnionych dla niej okolicznościach, wybucha 
pożar, który odbiera im wszystkim bezpieczne schronienie. Dom udaje się szybko odbudo-
wać, ale niestety, nie na długo, bo wkrótce znów pojawia się ogień...

Nabu postanawia uciec z ogarniętej pożogą rodzinnej wioski, by odnaleźć miejsce, w któ-
rym nie palą się domy i gdzie wszyscy mogliby być wreszcie bezpieczni.

„Wędrówka Nabu” to historia o odwadze, strachu i poszukiwaniu domu. Spektakl stanowi 
zapis heroicznej, samotnej wyprawy przez pustynie i wielkie wody, podczas której dziew-
czynka nie spotyka życzliwych ludzi, wpada w niewidoczne druty kolczaste, które po-
zostawiają odczuwalne rany oraz zobaczy łódki, których nie ma – przynajmniej nie dla 
wszystkich…

Książka Jarosława Mikołajewskiego, na podstawie której powstał spektakl, to niezwykła, 
poetycka opowieść podejmująca temat kryzysu migracyjnego i nietolerancji. Jej adapta-
cja zostanie opowiedziana przy użyciu lalek stolikowych i plastycznych środków wyrazu. 
Ożywiona przez troje aktorów ma się stać pretekstem do odważnej dyskusji z młodym od-
biorcą, być może łamiąc tabu.

WARSZTAT KONTEKSTOWY

Czym jest dom? Co to są granice, i co to znaczy je przekraczać? Jak to jest być znikąd? To 
pytania, które stawiamy podczas warsztatu „Granice”, który jest dopełnieniem spekta-
klu „Wędrówka Nabu”. Dzięki narzędziom teatralnym pracujemy nad poczuciem własnej 
wartości, kontrolowaniem własnych granic, wspólnie uświadamiamy sobie, że są sytuacje, 
kiedy granice są niezbędne. Warsztat jest również okazją do refleksji na temat tego, że 
odmienności są tylko pozorne, a tak naprawdę poza pochodzeniem wszyscy mamy po-
dobne potrzeby.



Cena: 
30 zł

Czas 
trwania:
90 min. 
z przerwą

Miejsce:
Duża Scena

Cena 
warsztatu: 
10 zł

Czas 
trwania:
50 min.

CALINECZKA
KLASY I – VIII

Przedstawienie „Calineczka” inspirowane jest znaną baśnią Hansa Christiana Andersena. 
Nasza historia o dziewczynce, która po uprowadzeniu przez ropuchę z domu rodzinnego 
spotyka na swojej drodze rozmaite zwierzęta, od których otrzymuje pomoc, lub którym 
sama pomaga, podąża za tropami i tekstem autora, odnajdując w nim wiele aktualnych 
sensów. To swoista współczesna dziecięca „baśń drogi”, dająca dziecku przeżyć rozma-
ite przygody, wiodąc je przez trudne etapy jego dorastania. Bo to właśnie dorastanie jest 
głównym motywem naszej „Calineczki”. Przedstawienia, które rodzicom chce pokazać waż-
ność etapu przemiany dziecka i skierować ich uważność na ten cudowny proces, a dzieci 
chce wspierać w odkrywaniu swojej tożsamości, pokazać im siłę własnego zdania i wska-
zać wartość podejmowania poszukiwań drzemiących w nich samych mocy.

Anna jest więc scenicznym uosobieniem Calineczki – dziewczynki, która dorasta i jest świa-
doma swojego dorastania. Dorastania i przemiany, której niestety, nikt poza nią nie zauwa-
ża. Pewnego dnia podczas snu, jako Calineczka, doświadcza świata i sytuacji, które być 
może przydarzą się jej w przyszłości. Projektuje też rzeczywistość, którą chciałaby tworzyć 
jako osoba dorosła tam, gdzie snu przecież nie ma…

„Calineczka” z jednej strony jest więc przetworzeniem motywu dziecka, które nabiera mocy, 
mądrości, doświadczenia. Z drugiej strony to przetworzenie motywu inności, wykluczenia 
społecznego, kontestacji norm społecznych. To historia o nauce mówienia „Nie!”, o nauce 
niepowstrzymywania swoich emocji i o trudnej nauce podejmowania decyzji. Wreszcie to 
historia o odpowiedzialności, w kontekście mikro, za drugiego człowieka lub drugie stwo-
rzenie oraz w kontekście makro, za rzeczywistość, w której człowiek funkcjonuje.

WARSZTAT KONTEKSTOWY

Warsztat zbudowany wokół tematów, takich jak dorastanie i związana z nim przemiana, 
poczucie własnej wartości czy umiejętność mówienia NIE. Po spektaklu wraz z bohaterką 
przebędziemy drogę w głąb siebie, aby wydobyć to, co warto pokazać światu.



Cena: 
30 zł

Czas 
trwania:
100 min. 
bez przerwy

Miejsce:
Duża Scena

Cena 
warsztatu: 
10 zł

Czas 
trwania:
50 min

DZIECI I RYBY
KLASY I – VIII

Firma Wymyślonych Przyjaciół działa na skalę światową. Korporacja wspiera wszystkie 
dzieci, które potrzebują pomocy. Poznajemy tu historie trojga Wymyślonych Przyjaciół, któ-
rzy wyruszają na misję do małych i osamotnionych Arii, Emila i Noko. Dzieci te, z powodu 
różnych okoliczności, nie mają przyjaciół w prawdziwym świecie. Aria nie ma na to czasu, 
Noko zostaje przez rówieśników odrzucona, a Emil ma na głowie sprawy, które przero-
słyby niejednego dorosłego. Wymyśleni Przyjaciele towarzyszą im więc w starciach z co-
dziennością, budują i wspierają w momentach zwątpienia, ale przede wszystkim zaopa-
trują dzieci w realne narzędzia zmiany, walki o siebie i o swoje prawa. Spektakl wpisuje 
się w nurt teatru społecznie zaangażowanego i stanowi rodzaj manifestu na rzecz praw 
dziecka. Przedstawienie ma formę kolażową, a historie są opowiedziane językiem teatru 
lalek i formy. Zobaczymy tu m.in. lalki stolikowe czy ożywianie i animację przedmiotów 
i przestrzeni, z zachowaniem maksimum iluzji czarnego teatru.

Spektaklowi towarzyszy dwuetapowe spotkanie edukacyjne, w ramach którego wspólnie 
z widzami opracowujemy Kartę POP – Praw, Oczekiwań i Potrzeb – a następnie zawęża-
my jej postulaty do najbliższej sercom wartości, zwanej także Manifestem. Jego ostatecz-
na treść każdorazowo wynika z bezpośredniej rozmowy z dziećmi i młodzieżą; bo nie wy-
obrażamy sobie mówić o nich – bez nich.

WARSZTAT KONTEKSTOWY

Kontynuacja działania edukacyjnego, które jest częścią spektaklu. Pogłębienie tematu, 
uświadomienie dzieciom wagi ich praw (w formie teatralizowanych zabaw) oraz wspólne 
szukanie odpowiedzi na pytanie, co możemy zrobić, kiedy te prawa są łamane.



Cena: 
30 zł

Czas 
trwania:
80 min. 
z przerwą

Miejsce:
Duża Scena

Cena 
warsztatu: 
10 zł

Czas 
trwania:
50 min.

KOPCIUSZEK
KLASY II – V

Napisana na nowo, współczesna wersja bajki autorstwa francuskiego dramaturga Joela 
Pommerata wywraca jedną z najpopularniejszych baśni świata do góry nogami. Tutaj nikt 
nie zgubi pantofelka, nie pojedzie na bal dynią zamienioną w karocę. Wszyscy przeżyjemy 
jednak to samo – lekko baśniową, tryskającą humorem, oniryczną opowieść o pokonują-
cej zagubienie nadziei i potrzebie drugiego człowieka.

Kopciuszek–Kosia nie jest ofiarą zawiści i podłego charakteru okrutnej Macochy i jej córek. 
Przeciwnie – bohaterka staje się wrogiem siebie samej, a zlecane przez panią domu nieprzy-
jemne obowiązki dziewczyna traktuje jako zasłużoną karę i wręcz cieszy się na nie. Karę 
za co? Za to, że nie myśli o zmarłej matce wystarczająco często. Za to, że jeśli nie poświę-
ci każdej minuty na pielęgnowanie pamięci o niej, mama zniknie naprawdę. Niestety, ży-
jąc nieustającym poczuciem winy, Kosia nie zauważa cudowności świata i życia, które jesz-
cze ją czekają. No bo przecież Książę czeka naprawdę i jest podobnie jak ona zagubiony.

Bohaterowie muszą się odnaleźć, aby wspólnie stawić czoła wyzwaniom nowej codzien-
ności – zacząć patrzeć w przyszłość, a nie tylko wstecz. 

To zatem historia o dojrzewaniu, pokonywaniu własnych barier i godzeniu się ze stratą. 
Wersja Pommerata przełamuje społeczne tabu i szuka narzędzi do rozmowy z niedorosły-
mi, udzielając krzepiących odpowiedzi.

WARSZTAT KONTEKSTOWY

Warsztat, podczas którego wspólnie z widzami postaramy się wydobyć najważniejsze wąt-
ki ze spektaklu. Będziemy o nich dyskutować, i w formie zadań dramowych poszukamy od-
powiednich, według grupy, rozwiązań sytuacji.



Cena: 
30 zł

Czas 
trwania:
110 min. 
z przerwą

Miejsce:
Duża Scena

Cena 
warsztatu: 
10 zł

Czas 
trwania:
50 min.

MOMO
KLASY II – VIII, SZKOŁY ŚREDNIE

Pewnego dnia, nie wiadomo skąd, w ruinach amfiteatru w pewnym małym miasteczku, zja-
wia się dziewczynka o imieniu Momo. Zostaje otoczona opieką i szybko staje się częścią 
lokalnej społeczności. Niebawem okazuje się, że Momo ma szczególny dar – potrafi słu-
chać, jak nikt inny. Dzięki niej ludziom wpadają do głowy najlepsze pomysły, odnajdują 
przy niej siebie i swoje pragnienia. Momo zjednuje sobie wielu nowych przyjaciół. Wkrót-
ce do miasteczka przybywają także Szarzy Panowie – tajemniczy agenci Kasy Oszczędno-
ści Czasu, którzy podstępnie kradną ludziom czas. Pogodni dotychczas mieszkańcy tracą 
swoje światło i kolory. Pracują coraz więcej i coraz bardziej oddalają się od siebie. Z mia-
sta znikają cała radość i ciepło.

Tylko Momo, dzięki swojemu darowi, potrafi oprzeć się działaniu Szarych Panów. Dziew-
czynka wyrusza na misję, aby uwolnić swoich przyjaciół od wpływu Agentów, a także, aby 
uratować skradziony ludziom czas i przypomnieć im o tym, co najważniejsze. Czy mała 
Momo podoła wielkiemu zadaniu?

Świat biegnie dzisiaj maraton. Tutaj na chwilę czas się zatrzyma. „Momo” to opowieść 
z pogranicza światów i rodzaj manifestu, traktującego o przyjaźni, poświęceniu i warto-
ści spędzanego wspólnie czasu.

Widowiskowy spektakl oparty jest na światowym dziecięcym bestsellerze Michaela Ende 
i korzysta z rozwiązań teatru lalek i teatralnej maszynerii na dużą skalę. Zobaczymy tu kil-
kanaście świetlnych lalek w magicznych światach, rodem z kosmicznego snu.

WARSZTAT KONTEKSTOWY

Podczas warsztatu wraz z dziećmi poszukamy miejsc, w których czas nie ma znaczenia. 
Zastanowimy się, dlaczego pół godziny w kinie to inne pół godziny niż np. to u dentysty. 
Pobawimy się czasem, „powyginamy” go i sprawdzimy, co da się z nim jeszcze zrobić.



Cena: 
30 zł

Czas 
trwania:
80 min. 
z przerwą

Miejsce:
Duża Scena

JAK ZOSTAŁAM WIEDŹMĄ
KLASY II – VIII, SZKOŁY ŚREDNIE

Tak, jak współczesne krainy snów różnią się od tych dawnych, tajemniczych, tak współcze-
sne bajki różnią się od tych klasycznych. Dorota Masłowska, jedna z najbardziej poczytnych 
polskich pisarek, w swoim jedynym tekście napisanym dla dzieci, zaprasza nas w podróż do 
bardzo, bardzo współczesnej baśni. Baśni wypełnionej… zwykłymi postaciami, takimi jak 
pracownik stacji benzynowej, kasjerka hipermarketu, konsultantka firmy kosmetycznej czy 
mama ćwicząca taekwondo. Są w niej też wszechobecne dzisiejsze gadżety: iPhonè y, pu-
derniczki czy samochody, a pośród nich pojawia się… wygłodniała Wiedźma, która poszu-
kuje niegrzecznego, idealnego do schrupania dziecka. Pewnego dnia znajduje Dziewczyn-
kę, jednak elektroniczny wykrywacz wiedźmy wskazuje, że dziecko jest zbyt dobre i może 
okazać się trujące. Jedynym rozwiązaniem w tej sytuacji staje się zmieszanie Dziewczynki 
z jakimś niegrzecznym Chłopcem. Używając Pyłu Sennego, dzięki któremu przeniosą się do 
Snu Krainy, a takżę atomizera „Podmiana Myśli”, Wiedźma wysyła Dziewczynkę na poszu-
kiwanie niegrzecznego Chłopca. Podróż okazuje się brzemienna w skutkach dla Wiedźmy, 
Dziewczynki oraz pozostałych bohaterów. W jej trakcie poznamy bolączkę współczesnego 
świata – plagę wszechogarniającego konsumpcjonizmu i dorosłych ludzi, który chcą „wię-
cej, i więcej, i więcej”…

Dorota Masłowska niezwykle umiejętnie i nienachalnie prowadzi wątek wiecznego niena-
sycenia, zarówno dzisiejszych dorosłych, jak i dzieci, ich manii kupowania wszystkiego, śle-
pej podatności na reklamę, wiecznie niezaspokojonego głodu posiadania. Podążając przez 
miasto i zaglądając ludziom w okna Wiedźma zauważa, że pragnienie „więcej” jest nie tyl-
ko wypowiadane i realizowane na jawie, ale też w ludzkich snach.



Cena: 
30 zł

Czas 
trwania:
90 min. 
z przerwą

Miejsce:
Duża Scena

PRZYGODY MIKOŁAJKA
KLASY III – VIII

Książki o Mikołajku, napisane przez francuskiego humorystę René Goscinny’ego i ilustro-
wane przez znanego rysownika Jeana Jacque’a Sempé’go, podbiły świat. Tłumaczone 
na wiele języków, wydawane w licznych nakładach, są ulubioną lekturą już kilku pokoleń 
dzieci i dorosłych.

Zachwyca przede wszystkim humor tych opowiadań, kapitalny zmysł obserwacji autorów, 
umiejętność dostrzegania i opisywania przez nich zabawnych zachowań nie tylko dzieci, 
ale i dorosłych.

Sceniczna adaptacja kontynuuje opowieść o szkolnych i domowych perypetiach Mikołaj-
ka i jego najbliższych kolegów: Alcesta, który ciągle je, Gotfryda, który dostaje od boga-
tego taty najfajniejsze prezenty, Rufusa, co ma ojca policjanta i myśli, że może rozrabiać 
bardziej niż inni, i najgorszego z całej klasy Kleofasa, który jest jednak dobrym kolegą.

W świecie szkolnych awantur i przypadków spotykamy też pilnego Ananiasza, pupilka 
Pani, który nosi okulary i nie można go lać tak często, jakby się chciało. Są tam próbujący 
poskromić rozbrykanych uczniów nauczyciele, wśród nich ten zwany „Rosołem”, bo ciągle 
mówi: „spójrzcie mi w oczy”, a na rosole są oka. Poznajemy Mamę Mikołajka, jego Tatę 
i Bunię, która przynosi moc prezentów, sąsiada, który jest bardzo miły i cały czas kłóci 
się z tatą i oczywiście śliczną Jadwinię, która, chociaż to dziewczyna, jest bardzo fajna!

„Przygody Mikołajka” to dla dorosłych powrót do lat dzieciństwa i czasów zwariowanych 
przygód, a dla dzieci świetna zabawa, w której mogą ujrzeć swoje własne, pełne śmie-
chu, odbicie.



Cena: 
28 zł

Czas 
trwania:
70 min. 
bez przerwy

Miejsce:
Scena 
Kameralna

Cena 
warsztatu: 
10 zł

Czas 
trwania:
50 min.

RUTKA
KLASY IV – VIII, SZKOŁY ŚREDNIE

Przedstawienie oparte na książce łodzianki Joanny Fabickiej „Rutka”. Powieść – nagrodzo-
na w 2016 roku nagrodą literacką polskiej sekcji IBBY – w poetycki, surrealny i niepozba-
wiony poczucia humoru sposób przybliża dziecięcemu czytelnikowi obraz życia w łódzkim 
getcie.

Bohaterką jest współczesna dziewczynka, dziesięcioletnia Zosia, mieszkająca na łódzkich 
Bałutach. Dziecko spędza wakacje w domu pod opieką ekscentrycznej ciotki Róży i zaczy-
na poznawać miasto z innej perspektywy, dzięki dziwnej przyjaźni z nową koleżanką, Rut-
ką. Nowa towarzyszka zabaw jest wysłanniczką ze świata, który już nie istnieje – dzięki niej 
bohaterka a wraz z nią widzowie spektaklu, przeżyją emocjonalną podróż w przeszłość.

Opowieść o przyjaźni Zosi z Rutką zachęca do empatii i przejrzenia się w historii rówie-
śniczki z innych czasów niczym w lustrze. Przymierzenie się do jej doświadczenia wymusza 
redefinicję różnych pojęć, choćby takich jak strach czy poczucie osamotnienia.

WARSZTAT KONTEKSTOWY

Warsztat pozwala oswoić tematy trudne i niewygodne. Wojna, samotność, wyobcowanie 
– to tylko niektóre z poruszanych obszarów, jak bardzo dziś aktualnych. Wszystkie tematy 
traktowane są delikatnie i z szacunkiem do młodego widza.



Cena: 
30 zł

Czas 
trwania:
60 min. 
bez przerwy

Miejsce:
Duża Scena

WŁÓKNIARKI
SZKOŁY ŚREDNIE

„Włókniarki” to spektakl – koncert, którego scenariusz jest oparty na wydanej w 2018 roku 
książce Marty Madejskiej „Aleja Włókniarek”, przedstawiającej losy łódzkich pracownic 
przemysłu włókienniczego. Kobiet, które szły do pracy, kiedy miały po kilkanaście lat, i od 
tego momentu rytm ich życia wyznaczał tykający zegar, w takt którego prządka musia-
ła chodzić „jak koń w kieracie”, a jej całe życie dzieliło się na trzy etapy: fabrykę, szpital 
i cmentarz. Nisko opłacane, wykorzystywane seksualnie, przedwcześnie postarzałe, a jed-
nocześnie kobiety bohaterki. Historie łódzkich włókniarek stały się jednak siłą napędo-
wą zmian. Ich praca spowodowała przewrót, wymuszając wprowadzanie nowych przepi-
sów i wywołując rewolucję obyczajową. Główne role w spektaklu odegrały więc kobiety, 
osiem aktorek łódzkiego Arlekina. Przedstawienie w reżyserii Tomasza Mana ze specjal-
nie napisaną do niego rockową muzyką, graną na żywo, stało się doskonałym przykła-
dem pokazania „herstorii” Łodzi.



CENNIK BILETÓW GRUPOWYCH

Przedstawienia na Dużej Scenie 30 zł

Przedstawienia na Scenie Kameralnej 28 zł

CENNIK WARSZTATÓW 

Warsztat zakupiony razem ze spektaklem 10 zł

Warsztat zakupiony bez spektaklu 20 zł

Warsztat przygotowany na zamówienie - wycena indywidualna

Zapisy na przedstawienia i warsztaty prowadzi 
DZIAŁ ORGANIZACJI WIDOWNI
biletyrezerwacja@teatrarlekin.pl

tel. 42 632 58 99 695 087 008 690 466 513

Szczegółowych informacji o projektach edukacyjnych udziela 
DZIAŁ PROMOCJI I UPOWSZECHNIANIA KULTURY

edukacja@teatrarlekin.pl
tel. 42 633 08 94 wew. 121 

Bilety grupowe należy opłacić najpóźniej 20 min przed rozpoczęciem wydarzenia
KASA BILETOWA
ul. Wólczańska 5

wtorek – piątek godz. 8:30 – 15:00 
soboty, niedziele i święta na jedną godzinę przed spektaklem

UWAGA!
Ważna informacja dla kierowców autokarów:

Ze względu na zwężenie ulic wokół Teatru zalecamy dojazd od ul. Próchnika i  skręt 
w prawo w ul. Wólczańską. Wjazd od strony al. 1 Maja i skręt pod główne wejście Teatru 
jest znacznie utrudniony dla dużych pojazdów.



OFERTA WARSZTATOWA
DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH

W Pracowni Twórczego Widza oferujemy wiele warsztatów skierowanych do grup. Są to praktyczne, 
teatralne zajęcia, wprowadzające uczniów w  magiczny świat teatru i  nawiązujące tematyką do 
obejrzanego spektaklu lub do jego formy. W zależności od wybranych warsztatów mogą się one odbywać 
przed przedstawieniem, po przedstawieniu lub w formule online. Istnieje możliwość przeprowadzenia 
warsztatów na zamówienie wg indywidualnych potrzeb. 

PORUSZ SOBĄ, PORUSZ LALKĄ
Warsztat inspirowany lalkami teatralnymi. Jego uczestnicy samodzielnie doświadczą w prostych 
działaniach i etiudach z wykorzystaniem lalek, jak działa ruch, perspektywa i przestrzeń w teatrze.

TEATR PRZEDMIOTU
Warsztat, podczas którego udowadniamy, że wszystko może stać się lalką. Tchniemy w przedmioty 
życie, rozbudzając dziecięcą wyobraźnię.

ZABAWA TEATREM
Warsztaty wywołujące uśmiech i udowadniające, że teatr to miejsce dla wszystkich i może być 
wspaniałą zabawą.

CZY PANDEMIA TO „FAJNA BABKA”?
Relaksacyjny warsztat teatralny o zmianie. Jak ją zaakceptować, oswoić, a nawet się z nią zaprzyjaźnić. 
Dzięki narzędziom teatralnym próbujemy poskramiać negatywne emocje związane z izolacją 
i pokażemy, że zawsze warto zmienić perspektywę.

WARSZTAT DLA PRZEDSZKOLI 
Teatralne zabawy dla maluchów, przybliżające teatr jako miejsce pełne fantastycznych postaci, 
dziwów i tajemnic czekających na odkrycie. 

WARSZTATY KONTEKSTOWE
Dotyczą tematów, kontekstów i problemów pojawiających się w spektaklach. Pozwalają zgłębić 
w działaniu, rozszerzyć i przepracować trudne tematy. Odnoszą się do spektakli: „Calineczka”, 
„Dzieci i Ryby”, „Huśtawka”, „Kopciuszek”, „Momo”, „Rutka”, „Szary Chłopiec”, „Wielki Zły Lis”, 
„Wędrówka Nabu”.

• Warsztaty trwają 45–60 minut. 

• Maksymalna grupa to 30 osób. 

• Oferta obowiązuje od poniedziałku do piątku.

• Wszystkie warsztaty uwzględniają wiek i indywidualne możliwości odbiorcy.

• Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych edukatorów, pedagogów i artystów.



PAKIETY PARTNERSKIE
DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH

NA KAŻDY BILET GRUPOWY ZAKUPIONY W PAKIECIE PARTNERSKIM 
PRZYSŁUGUJE RABAT W WYSOKOŚCI 2 ZŁ

EXPERYMENTARIUM
ul. Drewnowska 58, 91-002 Łódź (na terenie Manufaktury)

42 633 52 62 rezerwacje@experymentarium.pl

AQUAPARK FALA
al. Unii Lubelskiej 4, 94-208 Łódź

42 683 44 89 rezerwacje@aquapark.lodz.pl

CENTRUM TAŃCA I ZABAWY TWISTER
ul. Dolna 5, 91-463 Łódź

42 279 67 08 795 473 638 twister.biuro@gmail.com

SELFIE ART
ul. Wólczańska 127, 90-432 Łódź 

538 328 561 hello@selfieart.pl

ZASADY DOKONYWANIA REZERWACJI

• w pierwszej kolejności prosimy dokonać rezerwacji w DZIALE ORGANIZACJI WIDOWNI: 
 42 632 58 99 695 087 008 690 466 513 biletyrezerwacja@teatrarlekin.pl

• następnie należy skontaktować się z wybranym partnerem (kontakty powyżej)

• rezerwacje są ważne po zwrotnym potwierdzeniu przez obie instytucje

• oferty pakietowe nie łączą się z innymi zniżkami, rabatami, promocjami

• zniżka pakietowa może być udzielona wyłącznie raz, na jedną atrakcję danego dnia

• oferty obowiązują od poniedziałku do piątku

Pakiet obejmuje bilet do teatru oraz bilet na wydarzenie w instytucji partnerskiej. 
Przy zakupie pakietu oba bilety są rabatowane. 

Szczegółowe informacje o pakietach znajdują się na stronie www.teatrarlekin.pl
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