
Białostocki Teatr Lalek 

zaprasza na spektakle dla dzieci 

 

Virginia Wolf 
 

reżyseria – Gintare Radvilaviciute  (Litwa) 

scenografia – Giedre Brazyte (Litwa) 

muzyka – Antanas Jasenka (Litwa) 

 

obsada: Izabela Maria Wilczewska, Magdalena Dąbrowska, 

Kamila Wróbel- Malec, Agata Soboczyńska, Piotr Wiktorko   

na motywach książki dla dzieci „Virginia Wolf” autorstwa Kyo 

Maclear i Issabele Arsenault 

„Virginia Wolf” to spektakl stworzony według „picturebook’a” 

czyli książki obrazkowej  dla dzieci napisanej przez Kyo Macleara 

i ilustrowanej przez Isabelle Arsenault. To wzruszająca historia 

sióstr Virginii i  Vanessy, opowieść o wielkiej miłości rodzeństwa, która jest w stanie wygrać z chorobą. 

"Pewnego dnia moja siostra obudziła się zmieniona w wilka." Virginia oswaja wilka symbolizującego przy-

gnębienie i melancholię, które rośnie do tego stopnia, że Virginia nie potrafi go już samodzielnie kontrolo-

wać. Zmienia się magicznie nie do poznania. Miłość jednak zawsze zwycięża. Przedstawienie bez słów, 

wykorzystuje techniki lalkowe, środki teatru wizualnego i ożywionej formy. 

Po każdym spektaklu zapraszamy na spotkanie z aktorami, dotyczące tematyki i pracy nad 

spektaklem. 

TERMINY 

16-17. 03.2019 godz.16:00    
19.03.2019 godz. 9:00  

20.03.2019 godz. 9:00   

10. 04.2019 godz.11:00  i 12:30 

11.04.2019 godz.11:00   

12.04.2019 godz. 9:00 

13-14.04.2019 godz.16:00   

16.04.2019 godz. 9:00   

 

 

 

 

 



Obrazki z wystawy 
Autor muzyki - Modest Musorgski  

 

reżyseria i przestrzeń sceniczna  

-Jacek Malinowski 

 

premiera: 22 grudnia 2018  

 

obsada: Kamila Wróbel-Malec,  

Magdalena Dąbrowska, Piotr Wiktorko 

W 1874 roku Modest Musorgski, pod wpływem wystawy akwareli i rysunków Wiktora Hartmanna, skom-

ponował cykl miniatur fortepianowych „Obrazki z wystawy”. W 2018 roku, zainspirowani kompozycjami 

Musorgskiego, zapraszamy na spektakl-impresję, będący połączeniem muzycznych interpretacji miniatur i 

możliwości animacyjnych ludzkiego ciała.Przed publicznością zaprezentujemy m.in. etiudy: „Gnom”, „Sta-

ry zamek”, „Taniec kurcząt w skorupkach” czy „Chatka na kurzej stopce”. 

 W spektaklu wykorzystano nagrania zespołu Aureum Saxophon Quartett z płyty „Newsorgsky” 

Po każdym spektaklu zapraszamy na spotkanie z aktorami, dotyczące tematyki i pracy nad 

spektaklem. 

Terminy: 

21-22.03.2019 godz. 9:00, 11:00  

23.03.2019 godz. 16:00   

24.03.2019 godz. 14:00  

26.03.2019 godz. 10:30 

27-28.03.2019 godz. 9:00 i 11:00 

Palko 
spektakl dla najmłodszych 

 

autor: Katalin Szegedi 

reżyseria: Kata Csato (Węgry) 

scenografia: Matravolgyi Akos (Węgry) 

muzyka: Krzysztof Dzierma 

 

premiera: 27 września 2015 

 

obsada: Grażyna Kozłowska,  Agnieszka Sobolewska, Iwona Szczęsna, Jacek Dojlidko 

 

Czy znacie Palko? A może pamiętacie go ze spektaklu „Lenka”? Jeśli nie, na pewno chętnie go poznacie – 

to chłopiec ciekawy świata, który odkrywa go, jeżdżąc na swojej ulubionej hulajnodze. Ma bogatą 

wyobraźnię, którą rozwija, czytając mnóstwo książek. Jest bardzo podobny do swoich rówieśników – 

wesoły, pomocny, koleżeński – z jedną różnicą. Jest odrobinkę nieporadny...Czy mimo to uda mu się 

odnaleźć prawdziwą przyjaźń? Zapraszamy na kameralne, uczące tolerancji oraz akceptacji przedstawienie 

dla najmłodszych widzów.

 

Terminy:    

29.03.2019  godz. 9:30        

30.03.2018  godz. 16:00     

31.03.2019 godz. 11:00 

2.04.2019 godz. 9:00 i 10:30    

https://www.btl.bialystok.pl/zespol-artystyczny/kamila-wrobel-malec/
http://www.btl.bialystok.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1666&Itemid=6&lang=pl
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Brak sensu, Aniołek , Żyrafa 

i Stołek 
 

autor: Marta Guśniowska 

reżyseria: Marián Pecko 

scenografia: Eva Farkašová 

muzyka: Robert Mankovecký 

trailer: Krzysztof Kiziewicz  

premiera: 23 lutego 2014 

obsada: 

 Izabela Maria Wilczewska, Ewa Żebrowska, Michał Jarmoszuk, Łucja Grzeszczyk, Maria 

Rogowska, Krzysztof Bitdorf, Ryszard Doliński 

 

Była sobie pewna Żyrafa. Nie różniła się zbytnio od innych Żyraf – jedynym, co ją wyróżniało, był 

niewyobrażalny, uparty i przyczepiony do niej na stałe pech… Z tego właśnie powodu nikt nie chciał się  

z nią przyjaźnić – wszyscy bowiem się obawiali, że ów pech może być zaraźliwy. Trzymali się więc od niej  

z daleka, przez co nasza Żyrafa była bardzo samotna. Aż pewnego dnia zdarzyło się coś zupełnie 

niezwykłego… Ciepła, mądra i zabawna opowieść o poszukiwaniu sensu w życiu. Bo przecież każdy ma 

swój sens, bez względu na to, czy jest dorosłym, dzieckiem, czy może Żyrafą. Należy go tylko odnaleźć,  

a wtedy już zawsze wszystko będzie pięknie… 

TERMINY 

3. 04.2019 godz. 9:00, 11:00    

4-5. 04.2019 godz. 11:00    

6. 04.2019 godz.16:00    

7. 04.2019 godz.13:00   

9.04.2019  godz. 9:00  

 
 

Czerwony Kapturek 
autor: Pavel Polak  
przekład:  Joanna Rogacka 

reżyseria: Karol Fischer 
reżyseria wznowienia: Andrzej Beya Zaborski 

scenografia: Maria Żilikova 
muzyka: Norbert Bodnar 

 

obsada: Małgorzata Płońska / Eliza Krasicka, 

Ryszard Doliński, Krzysztof Bitdorf 
 

Klasyczna historia opowiedziana w nowatorski 

sposób, który zaangażuje i rozśmieszy dzieci  

i dorosłych. Dwaj panowie, muzyk – Krzysztof Bitdorf i aktor – Ryszard Doliński poprzez szlachetną 

błazenadę prowokują dziecięcą publiczność do współuczestniczenia w zabawie teatralnej.
Terminy:  

24,25,26.04.2019 godz. 9:00 

27,28.04.2019 godz. 14:00 

23-24.05.2019  godz. 9:00 

26.05.2019  godz. 11:00 

28.05.2019  godz. 9:00
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Ach, jak cudowna jest Panama ! 

 

reżyseria i adaptacja – Ireneusz Maciejewski 

scenografia  - Dariusz Panas 

muzyka - Sambor Dudziński 

 

obsada: Czołpiński Wiesław, Dojlidko Jacek,  

Dwulit Artur, Piotrowski Błażej, Szczęsna Iwona, 

Wróbel Kamila, Magdalena Dąbrowska 
 

 

Bohaterami opowieści Janoscha są Miś i Tygrys. 

Mieszkają w dolince nad rzeczką obok wielkiego 

drzewa. Żyją spokojnie i szczęśliwie. Mis lubi łowić 

ryby i gotować, a Tygrys zbierać grzyby. Pewnego dnia jednak Miś znajduje płynącą po rzece skrzynkę z 

napisem Panama. Pachnie ona bananami. Pachnie innością! Dlatego bohater stwierdza, że Panama musi być 

krajem z jego marzeń, krajem, gdzie wszystko jest większe i piękniejsze. Namówiwszy Tygrysa na 

wyprawę, wyrusza do dalekiego kraju. Podróż trwa może krótko, a może długo, nie wiadomo. Istotny jednak 

jest fakt, że po drodze bohaterowie spotykają Myszkę, Lisa, Zająca i Jeża, w końca Wronę. Ci stwierdzają, 

że aby dojść do Panamy z całą pewnością trzeba skręcić w lewo. Wrona zaś pokazuje świat z wysokości 

drzewa. Ta nowa perspektywa zachwyca bohaterów! W końcu Miś i Tygrys trafiają z powrotem do swego 

domu, który trochę zarósł trawami. Uznają jednak, że to cudowne miejsce to z pewnością Panama, wszak 

tam wszystko jest większe. 

Terminy: 

4-5.04.2019  godz. 9:00   

6.04.2019  godz. 14:00  

7.04.2019  godz. 11:00  

9.04.2019  godz. 11:00  

10,11.04.2019  godz. 9:00  

11.06.2019  godz. 11:00  

12-13.06.2019  godz. 9:00 i 11:00  

14.06.2019  godz. 9:00  

 

Pan Brzuchatek 
autor: Marta Guśniowska 

reżyseria: Ryszard Doliński 

asystent reżysera: Katarzyna Kawalec 

scenografia: Martyna Dworakowska 

muzyka: Krzysztof Dzierma 

 

premiera 4 września 2010 

 

obsada: Małgorzata Płońska , Zbigniew Litwińczuk  

Prościutka, pełna ciepła opowieść o sympatycznym Panu Brzuchatku, zamieszkującym z Babcią wielki, 

niezwykły dom. Pewnego razu zaczyna mu jednak czegoś brakować…  

Czy Pan Brzuchatek znajdzie swą zgubę? Wszystko zależy od maleńkiego widza, który zaproszony przez 

aktorów do wspólnej zabawy i kreowania bajkowego świata, sam zdecyduje o losach brzuchatego bohatera.  

TERMINY 

17.05.2019 godz. 9:00 i 10:30 

18.05.2019 godz. 13:00 i 14:30 

19.05.2019 godz. 13:00 
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Karmelek 
 

autor: Marta Guśniowska   

reżyseria : Roxana Miner 

muzyka: Marcin  Nagnajewski 

scenografia: Halina Zalewska - Słobodzianek 

obsada: Alicja Bach, Paweł S. Szymański,  

Maciej Zalewski, Mirosław Janczuk 

  

Zapraszamy do najmniejszej wioski na świecie, 

w której mieści się najmniejsza Zagródka na 

świecie, a tam? Cała masa wiejskich 

zwierzaczków, z których każde jest bardzo 

pożyteczne: Krowa daje mleko, Owca wełnę, Kura jajka, a Kogut budzi wszystkich co rano. I tylko jeden 

maleńki Piesek nie wie, co mógłby dać od siebie. Rozpoczyna się poszukiwanie, w którym na pomoc 

Karmelkowi, wyruszą nasi najmniejsi widzowie. Karmelek to ciepła, pełna humoru opowieść o 

poszukiwaniu czegoś, co czyni nas potrzebnymi, czegoś, co moglibyśmy ofiarować naszym Najbliższym, a 

co – jak się wraz z naszym Karmelkiem dowiemy – jest całkowicie niematerialne.  Okraszony piękną 

muzyką i radosnymi piosenkami spektakl, pełen zabawy i interakcji z Widownią, przewidziany jest dla 

Dzieci najmłodszych. Zapraszamy!  

Terminy: 

26.04.2019  godz. 10:30 

27-28.04.2019  godz. 16:00 

30.04.2019  godz. 10:00 

1-2.05.2019  godz. 17:00 

3.05.2019  godz. 15:00 

4-5.05.2019  godz. 17:00 

5-7.06.2019  godz. 9:00 i 10:30 

8,9.06.2019 godz. 16:00 

14.06.2019 godz. 10:30 

Cudowna lampa Aladyna 
 

autor: Jan Wilkowski 

reżyseria: András Veres (Węgry) 

scenografia: Szilárd Boráros (Węgry) 

 

premiera: 21 marca 2015  

 

obsada: Alicja Bach, Grażyna Kozłowska,  

Agnieszka Sobolewska, Krzysztof Pilat,  

Paweł S. Szymański, Artur Dwulit,  

Jacek Dojlidko, Zbigniew Litwińczuk,  

Mateusz Smaczny 

 

„Cudowna lampa Aladyna” jak każda klasyczna baśń ma tyle wersji, ilu opowiadaczy. My pokusiliśmy się  

o tekst największego polskiego czarodzieja teatru lalek– Jana Wilkowskiego. Baśń naszego Bajarza skrzy 

się dowcipem, obdarowuje szczodrze mądrościami i zaskakuje niezwykłymi zwrotami akcji. A jeśli dodać 

do tego szczyptę pachnących egzotyką, kolorowych przypraw, o jakie zatroszczyli się nasi węgierscy 

Twórcy – otrzymamy pewny przepis na piękną, niezapomnianą i magiczną baśń. 

Terminy: 

7-10.05.2019 godz. 9:00  

12.05.2019 godz. 11:00   

14.05.2019 godz. 9:00 
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Lenka 
spektakl dla najmłodszych 

 

autor: Katalin Szegedi 

reżyseria: Kata Csato (Węgry) 

scenografia: Matravolgyi Akos (Węgry) 

muzyka: Krzysztof Dzierma 

 

premiera: 2 lutego 2013 

 

obsada: Grażyna Kozłowska,  Agnieszka 

Sobolewska, Iwona Szczęsna, Jacek Dojlidko 

 

Znacie Lenkę? Na pewno chętnie Ją poznacie – to rezolutna, ruda dziewczynka, która uwielbia rysować. Jest 

bardzo podobna do innych rówieśników – radosna, miła, koleżeńska – z jedną jedyną różnicą. Jest odrobin-

kę grubsza… Czy przeszkodzi Jej to w odnalezieniu prawdziwej przyjaźni? By się przekonać – wystarczy 

przyjść na „Lenkę”.Zapraszamy na kameralny, uczący tolerancji oraz akceptacji spektakl dla widzów naj-

młodszych.  

Terminy: 

22.05.2019  godz. 9:00 i 10.30 

23-24.05.2018  godz. 10:30 

25.05.2019 godz. 14:00 

26.05.2019 godz. 13:00  

28.05.2019 godz. 10:30  

Robot i Motylek 
 
spektakl dla najmłodszych 

autor: Vytautė Žilinskaitė (Litwa)  

reżyseria: Agnė Sunklodaitė (Litwa) 

scenografia: Giedré Brazyté (Litwa) 

muzyka: Antanas Jasenka (Litwa) 

premiera: 21 lutego 2015 

obsada: Izabela Maria Wilczewska,  

Błażej Piotrowski, Adam Zieleniecki 

 

„Robot i Motylek“ to przedstawienie o trwałych i głębokich uczuciach, jakie mogą połączyć każdego z nas, 

a także o bardzo kruchym i ulotnym pięknie, które warto w porę dostrzec. To opowieść o robocie, który 

zakochuje się w stworzeniu z zupełnie innego świata – w motylku. Dzięki krótkiej znajomości mechaniczny 

bohater odkrywa prawdziwe uczucia, takie jak miłość, empatia, przywiązanie, ale również i strach, i żal... 

Przedstawienie poprzez interaktywny charakter zaprasza dzieci do bezpośredniego udziału w przygodach 

sympatycznego robota i jego przyjaciół. 

Terminy:

8-10.05.2019  godz. 10:30 

11.05.2019  godz. 14:30 i 16:00 

12.05.2019  godz. 13:00  

14.05.2019  godz. 10:30  

15.05.2019  godz. 9:00 i 10:30  

29-31.05.2019  godz. 9:00 

1-2.06.2019  godz. 15:00 

4.06.2019  godz. 9:30 i 11:00
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W przygotowaniu „Baśń o rycerzu bez konia” 
autor: Marta Guśniowska 

reżyseria: Andreas Veres 

scenografia: Erik Grosschmid 

muzyka: Bogdan Szczepański 

 

obsada: 

Grażyna Kozłowska, Sylwia Janowicz – Dobrowolska, 

Ewa Żebrowska, Magdalena Dąbrowska, Jacek 

Dojlidko , Krzysztof Bitdorf.  

 

"Baśń o rycerzu bez konia" Marty Guśniowskiej  

w reżyserii Andreasa Veresa to dowcipne i wciągające 

widowisko familijne opowiadające przygody Rycerza 

bez konia i Konia bez rycerza, którzy szukają siebie nawzajem. Obok tytułowych bohaterów  

w przedstawieniu pojawią się uwięziona w wieży królewna, źli rozbójnicy, czarodziejka z magiczną kulą  

i straszny smok. Jednak w tej baśni wszystkie postaci i wydarzenia przedstawione są z przymrużeniem oka.  

Wartka akcja, rozgrywana w planie żywym i lalkowym, znakomite kreacje aktorskie, pełen inwencji ruch 

sceniczny i dowcipne piosenki sprawiają, że przedstawienie zachwyca zarówno dzieci jak i dorosłych.  

Jest to zarazem opowieść z morałem, o tym, że marzenia się spełniają, jeżeli tylko nie przestajemy w nie 

wierzyć.  

Terminy:

15.05.2019  godz. 9:00 i 11:00 

17.05.2019  godz. 11:00 

29-30.05.2019  godz. 9:00 i 11:00 

31.05.2019  godz. 9:00 

 

CENY BILETÓW: 
 normalny –  23 zł 

 ulgowy - 20 zł 

 grupowe - 17 zł 

 Białostocka Karta Dużej Rodziny – 

11,50 zł 
 

Dział Upowszechniania Teatru BTL 

tel. 85 74 25 033 w. 112,115 

ul. Kalinowskiego 1,   

15-875 Białystok 

www.btl.bialystok.pl 

organizacja@btl.bialystok.pl 


