
Udzia³ we wszystkich propozycjach „Rycerskich ferii” dla dzieci i m³odzie¿y 
szkolnej a tak¿e dzieci m³odszych spêdzaj¹cych ferie w mieœcie jest 
bezp³atny. Oferta dotyczy zwiedzania wystawy  „Orê¿ œredniowiecza“, udzia³u 
w zajêciach „Kim by³ rycerz“ oraz „Œladami wojów i rycerzy“ a tak¿e korzy-
stania ze œredniowiecznego placu zabaw.

Zajêcia „Kim by³ rycerz“ oraz „Œladami wojów i rycerzy“ przeznaczone s¹ dla grup. Mog¹              
w nich tak¿e wzi¹æ udzia³ dzieci zg³oszone indywidualnie. Wystarczy zadzwoniæ a dziecko zosta-
nie do³¹czone do którejœ z grup.  

Wieczór I:
Grupa Rafa³a Kmity 
- „Doœæ!... dobry 
wyrób kabaretopo-
dobny”

Wielki powrót do kabare-
tu Rafa³a Kmity oraz jego 
wyœmienitych aktorów! Doœæ!... 
dobry wyrób kabaretopodob-
ny to pierwsza czêœæ tryptyku, 
naznaczona kolorem czerwo-
nym, nie bêdzie wiêc ³agodnie! 
Doœæ!... jest collagem skeczów 
oraz piosenek o tematyce 
spo³ecznej i obyczajowej.  Czy-
li, uwaga! Kmita znów zagl¹da 

do naszych domów, kuchni i 
salonów, a tak¿e do urzêdów 
i do parlamentu. Odrobina 
dystansu do codziennoœci 
wspó³czesnego Polaka w przy-
padku Rafa³a Kmity mo¿e 
zaowocowaæ jak zawsze inteli-
gentnym i ostro przyprawionym 
humorem, którym raczyæ nas 
bêd¹ jego aktorzy. 

Wieczór II:
Kwartet Okazjonalny 
- Wakat

Kwartet Okazjonalny - to orygi-
nalne po³¹czenie brawurowo 
wykonywanej muzyki z etiu-

GLIWICE. W trak-
cie najbli¿szej XVI 
edycji Dzieciêcych 
Spotkañ Teatral-
nych, Gliwicki Teatr 
Muzyczny goœciæ 
bêdzie niezwyk³ego, 
znakomitego artystê 
rodem z egzotycznej 
Japonii, NORIEGO 
SAWÊ.

Znany na ca³ym œwiecie zna-
komity aktor lalkarz, re¿yser 
i scenograf, laureat wielu 
presti¿owych nagród. Wraz ze 
swoimi spektaklami objecha³ 
wielokrotnie ca³y œwiat. W sa-
mym zesz³ym roku by³ trzykrot-
nie w Stanach Zjednoczonych, 
na dalekiej Syberii, nie mówi¹c 
o wielokrotnych podró¿ach do 
krajów europejskich. 

W ramach XVI DST poka¿e 
swoj¹ interpretacjê popu-
larnej japoñskiej legendy o 
ksiê¿niczce Kagui oraz kilka 
krótkich etiud baœniowych. 
Czerpi¹  one inspiracje zarów-
no z baœni œrodkowoeuropej- 

skich, jak i orientalnych 
– g³ównie japoñskich. Wiele 
pomys³ów i w¹tków ma swój 
pocz¹tek w licznych podró¿ach 
Noriego Sawy po ca³ym 
œwiecie.

W spektaklach Nori Sawa 
wykorzystuje ró¿ne techniki 
i rodzaje lalek. Niektóre s¹ 
maleñkie, inne - przeciwnie 
- maj¹ wielkoœæ doros³ego 
cz³owieka. Czêœæ z nich ba-
zuje na tradycyjnych lalkach 
japoñskich (np. bunraku), inne 
to przedmioty codziennego 
u¿ytku (jak parasol czy podusz-
ka) które – dziêki znakomitej 
animacji – Nori obdarz  dusz¹.

KAGUYA - BAMBUSO-
WA KSIÊ¯NICZKA 
I INNE BAŒNIE
16 marca 2010 (wtorek) godz. 
10.00 i 12.00 - scena Bajka 
- Kino Amok 

Przypomnijmy, ¿e tegoroczne 
Dzieciêce Spotkania Teatral-
ne rozpoczn¹ siê 14 marca 
i trwaæ bêd¹ do 20 marca. 
Szczegó³y dotycz¹ce Spotkañ 
na www.24gliwice.pl 

GLIWICE. Pod-
czas ferii zimowych 
Miejska Biblioteka 
Publiczna w Gli-
wicach zaprasza 
wszystkie dzieci do 
spêdzenia mi³ych 
chwil z ksi¹¿k¹, 
przy wspólnej za-
bawie. Z tej okazji 
przygotowano wiele 
ciekawych propozy-
cji i rozmaitych im-
prez czytelniczych.

- Wszystkie filie Miejskiej 
Biblioteki Publicznej na 
terenie ca³ego miasta w 
okresie ferii zimowych 
czynne bêd¹ w niezmie-
nionych godzinach i  cze-
kaj¹ na czytelników - 
informuj¹ organizatorzy.
Na niektóre z planowa-
nych imprez niezbêdne 
bêd¹ zaproszenia, któ-
re wystarczy wczeœniej 
odebraæ  w wybranej pla-
cówce. W programie  
m.in. „Bal  Karnawa³o- 
wy”, g³oœne czytanie 
bajek i baœni, dru¿yno- 
we kalambury, zajêcia 
plastyczne, prezentacje 
multimedialne i turnieje 
gier planszowych. 

Szczegó³owy program 
dostêpny jest w biblio-
tekach oraz na stro-
nach: www.24gliwice.pl 
i www.biblioteka.gliwice.
pl. Wszystkie oferowane 
zajêcia s¹ bezp³atne. 

GLIWICE. 
Gliwicki Teatr 
Muzyczny zapra-
sza na najnowsz¹ 
„dzieciêc¹” 
premierê, czyli 
musicalow¹ wersjê 
klasycznej bajki 
Carla Collodiego. 

Pinokio, wystrugany przez 
starego D¿epetta, bardzo 
chce zostaæ prawdziwym 
ch³opcem. Nie jest to jednak 
takie proste, zw³aszcza ¿e 
œwiat podsuwa mu pod drew-
niany nosek coraz to nowe 
pokusy. Jak ³atwo im ulec, 
coraz bardziej oddalaj¹c 
siê od upragnionego tytu³u 
„grzecznego ch³opca”!

Nowe piosenki W³odzimierza 
Korcza, magiczne sztuczki, 
teatralny wieloryb po³ykaj¹cy 

biednego Pinokia – zmaga-
nia pajacyka z niepoprawnym 
œwiatem dzieciêca widownia 
Gliwickiego Teatru Muzyczne-
go bêdzie mog³a podziwiaæ w 
wyj¹tkowej teatralnej insce-
nizacji. 
Wszystko zaœ po to, ¿eby 
zachwyciæ dzieci i pokazaæ 
im, ¿e teatr jest miejscem 
ciekawym i pe³nym niespo-
dzianek, przy których blednie 
nawet wycieczka do Disney-
landu. 
No, mo¿e nie do koñca bled-
nie – Disneyland jest jednak 
bardzo daleko, a scena Gli-
wickiego Teatru Muzycznego 
tu¿ obok. 

- Zapraszamy wiêc naszych 
najm³odszych widzów na 
przedstawienie, dziêki któ-
remu dowiedz¹ siê, ¿e w 
teatrze nie jest nudno i po 
którym – mamy nadziejê – na 
zawsze pokochaj¹ nie tylko 
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dami aktorskimi wykreowa³o 
jedyn¹ tego typu w Polsce 
grupê kabaretow¹. Kwartet 
jest zespo³em wykonuj¹cym 
standardy muzyki klasycznej 
i rozrywkowej. Tworz¹cy go 
absolwenci szkó³ muzycznych 
wykorzystuj¹ instrumenty w 
niekoniecznie typowy i wyma-
rzony przez kompozytora spo-
sób, co ³¹czy go z inn¹ bardzo 
znan¹ i lubian¹ grup¹ muzycz-
no - kabaretow¹. Publicznoœæ 
kocha Kwartet Okazjonalny. Do 
historii przesz³y ich s³ynne pa-
rodie: „Trzech Tenorów”, „Ma-
rylin Monroe” czy „Hip – Hop”. 

Bilety w cenie: 35 z³, karnet 
na dwa wieczory kabaretowe 
(Grupa Rafa³a Kmity i Kwartet 
Okazjonalny) - 45 z³

nasz¹ scenê – zachêcaj¹ or-
ganizatorzy.

Spektakle:
24 lutego, œroda, godz. 
10.00 – scena GTM  przy No-
wym Œwiecie
25 lutego, czwartek, godz. 
10.00 – scena GTM  przy No-
wym Œwiecie

Bilety w cenie:
-  I miejsca (parter) - norm. 
22 z³ / ulg. 17 z³
- II miejsca (balkon i lo¿e) 
– 13 z³
- opiekunowie grup szkolnych 
(1 opiekun na grupê min. 15 
osób) - 1 z³


