W ramach sekcji Arkady Dzieciom 13. Festiwalu Królewskie Arkady Sztuki zapraszamy na spektakl
Teatru Scena 96:
Czerwony Kapturek
13 sierpnia, godz. 12.00
Arkady Kubickiego
(spektakl dla widzów od lat 4)
scenariusz i Reżyseria – zespół
scenograﬁa – Janek Zieliński
muzyka – Marek Żurawski
występują: Małgorzata Wolańska – Babcia, Grzybki, Zajączek; Maciej Dużyński – Wilk, Grzybki,
Kapturek; Dariusz Jarosiński – Gajowy, Grzybki, Zajączek
Któż nie zna historii Czerwonego Kapturka? Wydana po raz pierwszy drukiem przez Charles’a
Perraulta w 1697 r., doczekała się ona kanonicznej dziś wersji braci Grimm, a w Polsce m.in.
popularnej rymowanej bajki Jana Brzechwy.
Postać Czerwonego Kapturka pojawiła się w niezliczonych powieściach, ﬁlmach, opowiadaniach dla
dzieci czy skeczach, dzięki czemu jest powszechnie znana na całym świecie.
Nowatorski "Czerwony Kapturek" Teatru Scena 96 to zupełnie inne, polemiczne spojrzenie na znaną
baśń. Jej bohaterowie pojawiają się w nieprzewidywalnych miejscach, zachowują się również dość
nietypowo... Tradycyjna scenograﬁa i lalki łączą się tu z oryginalną formą spektaklu oraz wyjątkowym
humorem, który traﬁa zarówno do młodszego, jak i starszego widza.
-------Teatr Scena 96 to formacja artystyczna działająca w strukturach Stowarzyszenia Scena 96, które jest
wspólnotą artystów, animatorów i menedżerów kultury. Jego repertuar przeznaczony jest dla całych
rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb młodzieży i dzieci już od 4. roku życia.
Teatr realizuje projekty edukacyjne i animacyjne w oparciu o fabułę popularnych baśni oraz opowieści,
często z wykorzystaniem technik teatru lalkowego. Źródłem inspiracji bywa tu pantomima, teatr
ruchu, nieme kino. Spektakle pełne są kolorów, muzyki i humoru. Widz w każdym wieku odnajdzie w
nich coś dla siebie.
W 2010 r. Stowarzyszenie Scena 96 wraz z Warszawskim Towarzystwem Muzycznym oraz Zamkiem
Królewskim w Warszawie zainicjowało nowy projekt Królewskie Arkady Sztuki.

Wstęp wolny
Liczba miejsc ograniczona

Czas trwania wydarzenia: ok. 60 minut
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w zaproponowanym repertuarze|
Informacje: tel. (22) 35 55 170, e-mail: ttaraszkiewicz@zamek-krolewski.pl
Projekt powstał przy wsparciu ﬁnansowym Urzędu m.st. Warszawy
Partnerem 13. edycji Festiwalu Królewskie Arkady Sztuki jest E.ON Polska

Source URL: https://www.zamek-krolewski.pl/node/1509

