Zapraszamy młodych widzów w orientalną podróż, dla której tłem staje się ekspozycja wschodnich
kobierców w pałacu Pod Blachą. Kameralne spektakle na motywach Klechd sezamowych Bolesława
Leśmiana, z udziałem aktorów Teatru Lalka, będą punktem wyjścia dla interaktywnych warsztatów.
Wykorzystane w nich przedmioty codziennego użytku w nowej, nietypowej funkcji okażą się zachętą
do inspirującej i kreatywnej zabawy w teatr. Spektaklom towarzyszy piękna muzyka. Wydarzenie dla
rodzin z dziećmi 5-10 lat. Koordynator projektu Dominika Jackowiak.
Czas trwania jednego spotkania ok. 60 min.
Termin: wybrane niedziele, godz. 15.00
Wstęp: Bilety w cenie 25 zł normalny i 20 zł ulgowy, dostępne online> i w kasach Zamku.

NAJBLIŻSZY SPEKTAKL
29 maja 2022 r. – Opowiadania króla Wysp Hebanowych, cz. 2

Klechdy sezamowe Bolesława Leśmiana zachwycają kolejne pokolenia pięknem oryginalnego
języka i poetycką aurą opowiadania. Ich autor, zainspirowany baśniami arabskimi, postanowił
opowiedzieć je na nowo nadając im własny, niepowtarzalny styl: „Daleko, daleko, za górą, za
rzeką, za zielonym borem, za modrym jeziorem, w pobliżu rozstaju, w sąsiedztwie ruczaju stał
niegdyś pałac…”.
Kto nie zna jeszcze historii ubogiego rybaka czy zawiłych dziejów możnego króla,
zawiedzionej miłości i przedziwnej fascynacji niech zobaczy, niech posłucha kolejnej baśni. W
niej połączą się losy wielkich władców i prostych ludzi, czarodziejskich mocy i zwykłych
uczuć.
Zapraszamy dzieci i ich rodziców na teatralną podróż „Szlakiem orientalnych opowieści” z
aktorami Teatru Lalka – Anetą Jucejko-Pałęcką i Wojciechem Pałęckim, oraz muzykami –
Anielą Blachurą i Kajetanem Pałęckim, w scenerii najpiękniejszego w Polsce zbioru
kobierców…

ARCHIWUM
28 listopada 2021 r. – O pięknej Parysadzie i ptaku Bulbulezarze
12 grudnia 2021 r. – Baśń o Alladynie i lampie cudownej
30 stycznia 2022 r. – Alibaba i 40 rozbójników
27 lutego 2022 r. – Baśń o rumaku zaklętym
27 marca 2022 r. – Rybak i geniusz
24 kwietnia 2022 r. – Opowiadania króla Wysp Hebanowych, cz. 1

Archiwum spotkań online:
Wielokulturowe spotkania online dla rodzin z dziećmi w wieku 3–9 lat, przygotowywane we współpracy
z różnymi wykonawcami: aktorami, podróżnikami, edukatorami. Spotkania były transmitowane na
zamkowym proﬁlu Facebook
30 maja 2021 r. – Dzieci Świata
25 kwietnia 2021 r. – Szlakiem muzycznych opowieści. Bułgaria. Dlaczego róże w Bułgarii pachną
najbardziej?
28 marca 2021 r. – Orientalne zabawy plastyczne. Wiosna na Lewancie

28 lutego 2021 r. – Czarnogóra. O tym, jak Marko wybrał się na koniec świata

31 stycznia 2021 r. – Orientalne zabawy plastyczne. Zima z Yeti

29 listopada 2020 r. – Orientalne podróże. Co jedzą duchy? Wędrówki przez Syberię i Mongolię

25 października 2020 r. - Szlakiem muzycznych opowieści. Albania. Opowieść o smakowitym niebie

Zapraszamy do śledzenia naszego proﬁlu Edukacja w Zamku Królewskim w Warszawie
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