Oferujemy:
doświadczenie - występujemy dla dzieci od 16


lat,

Spektakle sezonowe

________________________
NASZĄ MISJĄ JEST
WYCHOWANIE PRZEZ
SZTUKĘ.
________________________________________________________

„Zapasy wiewiórki Basi, czyli pierwszy dzień jesieni”
„Jak wyobraźnia Mariuszka sprawiła, że zima śnieżna
była?”
„Wróbelek Felek na tropie wiosny”
„Śmigusek Dyngusek”
„Śniegowy Bałwan”

Teatralne podróże po naturze
„Śmiecio – sztuka”
„Co w trawie piszczy?”

bogatą tematykę przedstawień, w najbliższym
roku proponujemy 16 tytułów,



interaktywne bajki dostosowane są do wieku
dzieci wersje dla dzieci przedszkolnych i szkolnych
(czas trwania ok. 45 min) oraz żłobkowych (ok.30
min. -od 2010r graliśmy przedstawienia we
wszystkich żłobkach - Zespołu Żłobków m.st.
Warszawy),



różnorodną formę spektakli, połączenie
żywego planu (2 aktorów) z grą lalką ( jawajki
-niespotykane, kukły, pacynki),

Bajka jest dobra na wszystko – spektakle
edukacyjne
„Witaminki księżniczki Ewelinki”
„Niedźwiadek Łakomczuszek”
„Przygody Małego Pingwinka”
„O Lisku Urwisku”
„Słoń Trąbaliński”

Coś nowego klasycznego
Fundacja Wspierania Kultury i Sztuki
Teatr Narwal
ul. Wesoła 17/1, 15-306 Białystok
tel.: 537004381, 509706856
NIP 966 206 29 96 REGON 200435393 email:teatr@teatrnarwal.pl
teatrnarwal.pl,
https://pl- pl.facebook.com/teatr.narwal



„Siedmiomilowe buty”
„Dorotka w Krainie Oz”

Egzotyczne spotkania z bajką
„Japońska baśń o dobrym sercu”
„Opowieści z Bombaju”




kolorową i rozbudowaną scenografię,
elastyczność
programów
zabaw
okolicznościowych - jesteśmy gotowi poprowadzić
na Państwa życzenie każdą zabawę poczynając od
pasowania na przedszkolaka, balu Halloween,
zabawy choinkowej, balu karnawałowego, Dnia
Rodziny, Dnia Dziecka , itp.).

Koszt spektakli do indywidualnej negocjacji.

Promocja cenowa przy cyklicznych
spotkaniach.

Zabawy okazjonalne
„Mikołajki z bajki” ( zabawa z Mikołajem)
„Disco walizeczka”
„Dzień Dziecka w Fabryce Lizaków”
„Szalona rodzinka” - Dzień Mamy i Taty
„Podwieczorek u dziadków” - Dzień Babci i Dziadka
Pasowanie na przedszkolaka/ucznia

Katarzyna Tomaszuk
537 004 448
e-mail:

katarzynatomaszuk.narwal@gmail.com

uporanie się z lenistwem i nudą.

S p e k t a k l e

s e z o n o w e

Klasyczna bajka napisana przez znanego wszystkim

„Wróbelek Felek na tropie wiosny”
Gdy przyroda budzi się z zimowego snu, słoneczko

„Zapasy wiewiórki Basi, czyli pierwszy

śmielej wygląda zza chmur, topnieją ostatnie śniegi,

dzień jesieni”

Wróbelek Felek wraz ze swoją przyjaciółką wroną
postanawiają wyruszyć na wiosenną wyprawę. Całkiem

„Zapasy wiewiórki Basi, czyli pierwszy dzień jesieni” to

przypadkiem spotykają sójkę, która przygotowuje się do

bajka o wesołej wiewiórce, która uwielbiała zabawy,

dalekiej wyprawy i prosi towarzyszy o pomoc. Czy

płatała innym psikusy, ciągle żartowała i wszystkich do

wróbelek

zabawy namawiała. Nie przejmowała się nadchodzącą

wiosennego świata i przekona do zmiany planów?

jesienią i zamiast tak jak wszyscy gromadzić na zimę

Tematy edukacyjne: To spektakl, który wprowadza w

zapasy, wciąż oddawała się zabawie.

wiosenny klimat. Bajka pełna ptasich bohaterów i ich

Tematy

edukacyjne:

odpowiedzialności

i

Spektakl,

pokazuje,

że

który
jest

„Śniegowy Bałwan”

nasza wyobraźnia i pokażemy kilka prostych sposobów na

czas

uczy

pomoże

sójce,

czy

pokaże

jej

piękno

pogodnych piosenek.

na

przyjemności i czas na obowiązki a to co robimy ma

„Jak wyobraźnia Mariuszka sprawiła, że
zima śnieżna była?”
W bajkach może zdarzyć się wszystko. Również zima bez
ani jednego płatka śniegu. W bajce można też znaleźć
klucz do Krainy Wyobraźni. Co to za miejsce, jak do niego
trafić? - dowiemy się poznając zimowe przygody
Mariuszka.
W tym spektaklu pokażemy jak wielką siłę może mieć

o losach bałwanka, który stracił serce dla Panny Piecyk
mieszkającej

w

domu

naprzeciwko.

Rozmarzony

Bałwanek chce ją poznać, czy mu się uda? Hmm… w
bajkach wszystko jest możliwe.
Tematy edukacyjne: o miłości i oddaniu.

Teatralne podróże po naturze
„Śmiecio – sztuka”
Bajka ekologiczna ukazująca losy misia Kubusia, który po
wielu latach trafia na strych. Jako porzucona przytulanka

„Śmingusek Dyngusek”

konsekwencje w przyszłości. Jednocześnie to spektakl o
pięknie jesieni.

dzieciom autora - Hansa Christiana Andersena. Opowiada

zaprzyjaźnia się z innymi porzuconymi i starymi
przedmiotami. Stary mop i miotła marzą by znów czuć się

Historia małego króliczka, który urodził się błękitny. Inne

użyteczni, więc postanawiają nocą wymknąć się przez

zwierzęta z farmy wciąż pytały go, dlaczego tak dziwnie

komin. Czy miś wyruszy z nimi? A może postanowi zrobić

wygląda. I kury, i gęsi, a nawet Koń Zenon wyśmiewały

coś, by zwrócić na siebie uwagę właściciela, za którym tak

się z niego. Tylko krowa Mela, która przeżyła niejedną

bardzo tęskni?

wiosnę wiedziała, że króliczek błękitek jest wyjątkowy.

Tematy edukacyjne: ekologia, segregacja śmieci, dlaczego

Wkrótce się okazało, że był Wielkanocnym Króliczkiem i

warto dbać o rzeczy.

razem z właścicielką wesołej farmy przygotowywali
tegoroczne święta. Bajka w wesoły sposób pokazuje życie
na wsi ale przede wszystkim opowiada o polskiej tradycji
obchodzenia świąt Wielkiej Nocy.
Tematy edukacyjne: tradycja Świąt Wielkanocnych.

„Co w trawie piszczy?”

„Niedźwiadek Łakomczuszek”

Odpowiedzi na te pytania można odnaleźć w bajce, która
nie tylko bawi, ale i pokazuje ile siły i wiary drzemie w

Bajka ekologiczna przedstawiająca wesołe losy owadów
Niedźwiadek

motylem Emanuelem, pokażą dzieciom najskrytsze

kolorowego lasu. To lubiany, uczynny, choć troszkę

Tematy edukacyjne: o wytrwałości, o wartościach

zakątki łąki, w którym nie zabraknie pająka, mrówki, a

niezdarny

rodzinnych, o zasadach bezpiecznego poruszania się na

nawet skocznego konika polnego, których największym

przewodnicząca

problemem jest to, że są deptane. Bajka uczy dzieci

olimpiadę sportową. Wszystkie zwierzęta począwszy od

szacunku do przyrody i uświadamia im jak wielką rolę

żaby, a skończywszy na żubrze, z zapałem ćwiczyły

odgrywają malutkie owady w życiu każdego człowieka

najróżniejsze akrobacje. Tadeuszek na wszystkie te

Pewien mały urwisek, słynął w swym przedszkolu, z

oraz otaczającego nas świata.

sporty miał za duży brzuszek. Och jak żałował teraz, że

ciągłego kłamania. Był tak wytrawnym oszustem, że na

Tematy edukacyjne: ekologia, poznajemy świat owadów.

objadał się samymi słodyczami i chrupkami, a w dodatku

jedno jego zdanie przypadało dziesięć kłamstw. Och

Uwaga! Po spektaklu edukacja ekologiczna.

w nadmiarze. Gdy ostrzegała go mama, by nie objadał się

męczyli się z chłopcem urwiskiem rodzice, dziadkowie,

niezdrowym jedzeniem, ten wzruszał tylko ramionami i

sąsiedzi i koledzy. Słowem nie było w całej okolicy ani

mówił że nie lubi nic innego. Cały las i wszyscy widzowie

jednego człowieka, którego ten nie zdołałby oszukać.

postanawiają pomóc łakomczuszkowi w odzyskaniu

Pewnego dnia, całkiem niespodziewanie wyrosła chłopcu

formy. Bardzo interaktywna bajka ucząca zdrowego

lisia kita. Urwisek wiedział, że to przez kłamanie. Odtąd

odżywiania, aktorzy razem z dziećmi tworzą misiowi

stał się liskiem urwiskiem. Ale to dopiero początek

dietę witalności.

opowieści, którą przedstawią Wam jawajki i kukiełki.

Tematy edukacyjne: sport to zdrowie, słodyczom

Bardzo wesoła, kolorowa i rozśpiewana bajka o tym, że

mówimy „nie dziękuje”.

nie warto kłamać.

Bajka jest dobra na wszystko –
spektakle edukacyjne
„Witaminki księżniczki Ewelinki”
Dawno temu, w pewnym odległym królestwie, mieszkała
para królewska ze swoją córką Ewelinką. Ukochane

Tadeusz

miś.

był

Pewnego
sejmu

wesołym
dnia

leśnego,

mieszkańcem

każdym z nas.

na łące i leśnej polanie. Śmieszna pszczoła Malina wraz z

Sowa

Aleksandra,

zarządziła

letnią

„O Lisku Urwisku”

Tematy edukacyjne: kłamiąc ranimy tych, którzy nas

dziecko ich królewskich mości jeść nie chciała, wątłego
zdrowia była i często chorowała. Zatroskani rodzice - Król

ulicy

„Przygody Małego Pingwinka”

z Królową, zwrócą się do ludu, by ten dokonując cudu do
jedzenia dziecko namówił.

Bajka opowiada o losach małego pingwinka, który urodził

Tematy edukacyjne: W tej bajce opowiadamy o zdrowym

się zoo. Mały Pingwinek postanawia przemierzyć cały

odżywianiu i przekonujemy do zdrowego trybu życia,

świat, by zobaczyć te wszystkie dziwy, o których

przekazujemy informacje o rodzajach witamin i ich

opowiadały mu zwierzęta i dotrzeć do krainy wiecznego

właściwościach.

lodu, która tak bardzo go ciekawi. Czy mu się to uda?

kochają.

„Słoń Trąbaliński”

„Dorotka w Krainie Oz”

wypełniająca spektakl przenosi młodego widza do kraju

Spektakl opowiada o życiu małego, zabawnego słonika,

Ta historia, oparta na powieści L. Franka Bauma,

który urodził się bez trąby. Mały Trąbalek bardzo cierpiał

opowiada o niezwykłych przygodach Dorotki, która

z tego powodu, a inne zwierzęta nie pomagały mu w jego

nieoczekiwanie znalazła się w niezwykłej krainie.

niedoli, gdyż wciąż się z niego naśmiewały i nie chciały

Dziewczynka pragnie wrócić do domu jednak by do niego

się z nim bawić. Wkrótce jednak okazało się, że

dotrzeć

odmienność

i

niebezpieczeństw. Dorotka wyrusza w drogę i poznaje

wyjątkowych. To wesoła, muzyczna bajka, która uczy

nowych przyjaciół: Stracha na Wróble (który chce mieć

tolerancji. Pokazuje, że wszyscy choć tak różni jesteśmy

rozum), Blaszanego Drwala (który pragnie serca) i

tak samo wyjątkowi i wartościowi.

Tchórzliwego Lwa (który marzy o odwadze). Wszyscy

czyni

z

nas

niepowtarzalnych

Tematy edukacyjne: tolerancja, uczynność wobec innych
popłaca.

czeka

ją

długa

wędrówka

i

wiele

razem wyruszają do Szmaragdowego Grodu, gdzie
wszystko jest zielone i gdzie mieszka Czarnoksiężnik Oz,

Coś nowego klasycznego
„Siedmiomilowe buty”

który może spełnić każde życzenie.
Tematy edukacyjne: Ta znana na całym świecie bajka
mówi o tym, że spełnienia swoich pragnień należy szukać
w samym sobie, że wszystko zależy od nas (wcale nie od

Bajka zainspirowana wierszem Jana Brzechwy. Bohater

Czarnoksiężnika, który na koniec okazuje się kimś innym

opowieści Michał otrzymuje od wędrowca niezwykłe

niż osobą, za którą się podaje...)

buty, dzięki którym może bardzo szybko odwiedzać różne
miejsca. Szybko jednak okazuje się, że buty mają
poważną wadę - za każdym razem gdy Michał planował

kwitnącej wiśni. Piosenki i taniec zawierają proste i
podstawowe elementy japońskiego ruchu scenicznego. A
to wszystko na tle kolorowej i przestrzennej scenografii.
Tematy edukacyjne: poznajmy obce kultury, o szacunku
do drugiego człowieka, dlaczego chciwy traci dwukrotnie.

„Opowieści z Bombaju:
Zapraszamy wszystkich w tajemniczy świat orientu.
Będziemy wędrować po krainie pełnej koloru i słońca,
tam gdzie pachnie imbir i kurkuma. To piękna baśń
wywodząca się z tradycji indyjskiej. Opowiadająca o orlim
jaju, które wypadło z gniazda. Małym orlątkiem opiekuje
się kura, która wychowuje go tak jak gromadkę innych
swoich

piskląt.

Nieświadomy

swego

pochodzenia

dojrzewa jako kogut, który wciąż spogląda w niebo i
marzy by latać. Czy uda spełnić się marzenie i wzbić się w
chmury? Całość uzupełnią piękne, szyte ręcznie hinduskie
stroje i orientalna muzyka, dzięki którym przez chwilę

Egzotyczne spotkania z bajką

dokąd się uda, buty sprawiały mu figla i trafiał gdzie
indziej. Poza tym nikt nie mógł za Michałem nadążyć…

„Japońska baśń o dobrym sercu”

Tematy edukacyjne: W tej bajce poznamy wiele przygód

Baśń opowiada o losach dwojga ludzi i o ich odmiennym

Michała, a każda z nich będzie związana ze znanym

podejściu do otaczającego nas świata. Jest to spór dobra

polskim miastem lub krainą geograficzną.

ze złem: próżności i skromności. W Japonii stanowi
fundament literatury pięknej. Nasze przedstawienie łączy
trzy formy teatru (no, kabuki, burnaku). Muzyka

poczujemy się jak w prawdziwym Bombaju.
Tematy edukacyjne: poznajemy inne kultury, tolerancja,
o tym, że warto podążać za marzeniami.

Państwa planów tego dnia np. występów dzieci.
Zapewniamy prowadzenie spotkania, nagłośnienie i

„Dzień Dziecka w Fabryce Lizaków”

oprawę scenograficzną.

Zaproście nas do siebie, a tanecznym krokiem zwiedzimy
bajkową fabrykę lizaków, która jest zasilana energią

Zabawy

pochodzącą ze śmiechu dzieci. Święto dzieci lada dzień, a
produkcja słodyczy stanęła z powodu braku dziecięcej
radości. Będziemy się więc radować tańcząc przy wesołej
muzyce. Właściciele fabryki lizaków odwiedzą dzieci i

okazjonalne

będą ich rozśmieszać specjalnymi prześmiesznymi
gadżetami losowanymi z magicznej walizki.

„Mikołajki z bajki” ( zabawa z Mikołajem)
Odwiedziła Was już Pani Choinka? Nikt tak jak ona nie
zna się na prowadzeniu zabawy choinkowej. To
fabularyzowany program zabawy, ułożony specjalnie z
myślą

o

Mikołajkach.

W

programie:

konkursy,

tematyczne tańce integracyjne, autorskie zabawy z
kolorowymi linami, spotkanie z Mikołajem.

„Disco walizeczka”
Czy ktoś ma ochotę na prawdziwą dyskotekę?

Pasowanie na przedszkolaka/ucznia
Chcesz aby ceremonię pasowania na
ucznia/przedszkolaka dzieci zapamiętały na długo? Z
Profesorem Humorem i Asystentką Chwalipiętką
ceremonia pasowania będzie niezapomnianym
przeżyciem. We współpracy z wychowawcami Profesor
Humor odczyta tekst przyrzeczenia, a zwariowana

„Szalona rodzinka” - Dzień Mamy i Taty

Asystentka Chwalipiętka na ramieniu każdego dziecka

Mama Zwariowana i Tata Naukowiec z miłą chęcią

położy ogromny

poprowadzą ten wyjątkowy dla nas wszystkich dzień.

ołówek.

Mamy przygotowanych szereg zabawnych konkurencji

Wspólnie

dla wszystkich zaproszonych Mam i Tatusiów. Całą

poprowadzą

uroczystość możemy dostosować do Państwa planów,

konkursy, gry i

tak

zabawy aby

by

pomóc

Państwu

w

organizacji

całego

przedsięwzięcia.
„Podwieczorek u dziadków” - Dzień Babci i

Dziadka

Zabawa taneczna z profesjonalnym DJ’em, który potrafi

Dziadziuś Leopold i babcia Klementyna zapraszają

roztańczyć każdego. W programie animacje taneczne

na herbatkę zagadkę. Taki podwieczorek to

przy świetnie wszystkim znanych hitach.

doskonała okazja do uczczenia dnia naszych

Zabawa szczególnie polecana w okresie karnawału.

dziadków. Fabularyzowaną imprezę poprowadzi
dwóch aktorów w strojach babci i dziadka.
Scenariusz możemy dostosować tak by pasował do

kolorowy

pokazać dzieciom, że
przedszkole/szkoła to najlepsze miejsce na świecie.
Zapewniamy nagłośnienie, oprawę muzyczną,
scenografię, piękne stroje animatorów, nagrody w
konkursach (słodycze).
Możliwość ustalenia indywidualnego programu
zabawy!

Zapraszamy do
kontaktu!

