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OFERTA
SPEKTAKLI TEATRALNYCH
na sezon 2013/2014.
Witamy serdecznie w teatrze objazdowym „Pomarańczowy Cylinder”!
Pragniemy zaprosić Państwa do stałej współpracy z naszym teatrem. Obecnie w naszym
repertuarze jest 5 przedstawień teatralnych. W sezonie 2013/2014 planujemy także premierę
2 nowych spektakli oraz nowe imprezy.
Każde nasze przedstawienie:
– Trwa 40-45 minut.
– Optymalnie przewidziane jest dla grupy maksymalnie do 70-100 dzieci.
– Przewidziane jest dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych (klasy 0-6)
– Stworzone jest w dwóch wersjach dla dzieci starszych i młodszych. Dotyczy to zarówno
sposobu gry aktorów, jak i przekazywanych treści.
– Zawiera istotne edukacyjne treści, przekazane w przystępny dla młodego widza sposób.
Z naszej strony zapewniamy przyjazd we wskazane przez Państwa miejsce, odpowiednie
nagłośnienie oraz własną scenografię.
Teatr „Pomarańczowy Cylinder” wyróżnia się wyjątkowym humorem oraz tworzoną
atmosferą. Nasi animatorzy, to dwójka bardzo doświadczonych aktorów, którzy od lat pracują z
dziećmi oraz sami tworzą oryginalne scenariusze. Posiadamy tylko jedną grupę, dlatego zawsze
mogą Państwo oczekiwać wysokiego poziomu wykonania usługi. Naszą scenografię tworzy
absolwentka wydziału sztuk pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Wszelkie szczegóły dotyczące aktualnego cennika, terminów, treści imprez i jakichkolwiek
wątpliwości, z chęcią ustali nasza manadżerka Małgorzata Kowalska.
Pozdrawiamy serdecznie i zapraszamy do współpracy.
Małgorzata Kowalska – biuro teatru
telefon: 535-99-69-01
e-mail: PomaranczowyCylinder@gmail.com
www.PomaranczowyCylinder.pl
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OFERTA SPEKTAKLI NA SEZON 2013/2014, SPIS PRZEDSTAWIEŃ
Nazwa spektaklu i krótki opis

Szerszy
opis

Zobacz
strona
3
Nasze edukacyjne i komediowe show ze świetnym humorem. Spektakl interakcyjny.

1. „Profesorek Wodorek i Superbohaterowie”

Czas trwania: 45 minut; Wiek: 3-13 lat; Tematyka: mycie rąk przed jedzeniem,
higieny jamy ustnej, palenie tytoniu i profilaktyka (wersja dla szkół podstawowych),
odpowiednie ubieranie się.
Zobacz
strona
3
Profesor powraca w międzygalaktycznym stylu, by wyruszyć w podróż po
nieznanych zakątkach wszechświata.

2. „Profesorek Wodorek 2: w kosmosie”

Czas trwania: 45 minut; Wiek: 3-13 lat; Tematyka: segregacja śmieci (ekologia),
utrzymywanie porządku w swoim otoczeniu, numer alarmowy 112, uzależnienie od
niezdrowej żywności i właściwe odżywianie się.
Zobacz
strona
4
Dlaczego warto chodzić do szkoły i przedszkola? Spektakl interakcyjny.

3. „Alicja w krainie wagarów”

Czas trwania: 45 minut; Wiek: 3-13 lat; Tematyka: negatywne skutki przesadnego
używania komputera i telewizora, palenie tytoniu, pozytywne wartości płynące z
chodzenia do przedszkola i szkoły.
Zobacz
strona
4
Zwierzaki opowiedzą 3 historie z morałem, które wydarzyły się w ich lesie.

4. „Leśne Opowieści bardzo ważnej treści”

Czas trwania: 40 minut; Wiek: 3-10 lat; Tematyka: poszanowanie czyjejś własności, bezpieczeństwo na drodze, tolerancja wobec nowych osób w naszym otoczeniu,
posiadanie własnych pasji, szacunek wobec innych.
Zobacz
strona
5
Pogodna i nieco zwariowana historia o przyjaźni i zaufaniu.

5. „Pierwsza gwiazdka” – spektakl świąteczny

* istnieje możliwość zamówienia dodatkowych usług: rozdawanie paczek lub/i
„Zabawy z Reniferem Ryszardem”.
Czas trwania: 40 minut; Wiek: 3-13 lat; Tematyka: wprowadzenie w świąteczny
nastrój, sumienność w wykonywaniu obowiązków, negacja oceniania innych po
wyglądzie, wartość przyjaźni i tolerancja.
W sezonie 2013/2014 planujemy także premierę następujących imprez:
1. Spektakl: Profesorek Wodorek 3 - kolejna wielka przygoda z udziałem ulubieńca dzieci.
2. Spektakl: Król Mądrala - klasyczna bajka z krasnalami i wróżką w nieklasycznej odsłonie.
3. Impreza: Bal z podróżnikami 2: Europa - Indiana Pląs i Tony Szalik w najnowszej podróży.
4. Impreza: Bal z podróżnikami 3: podróż po Polsce - zwiedzamy tym razem nasz własny kraj.
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„Profesorek Wodorek i Superbohaterowie”
Nasze edukacyjne i komediowe show ze świetnym humorem. Spektakl interakcyjny.
Czas trwania: 45 minut,
Wiek widzów: 3-13 lat;
Tematyka: mycie rąk przed jedzeniem, higieny jamy ustnej, zagrożenie ze strony wirusów i
bakterii, palenie tytoniu i profilaktyka (wersja dla szkół podstawowych), odpowiednie ubieranie się.
W tym spektaklu dzieje się tyle, że aż trudno to opisać. Spektakl jest pełen dobrych żartów,
skeczy i czasem tylko nie wiadomo czy to teatr czy kabaret. Zdziwi się każde dziecko, a dorośli
będą osłupieni gdy dowiedzą się że prawdziwych Superbohaterów można spotkać w każdym domu!
Profesorek Wodorek zaprasza dzieci do swojego laboratorium. Spektakl dotyczy problemów
higieny oraz uzależnień więc wezmą w nim udział bakterie, wirusy oraz części ciała, takie jak
płuca. Przyjrzymy się z bliska rączkom i zobaczymy czy na pewno są czyste. Okaże się dlaczego
ich staranne mycie przed jedzeniem jest takie ważne. Nie mówimy lecz pokazujemy jakie
negatywne skutki może wywołać lekkomyślność.
Spektakl jest interakcyjny. Profesorek zaprosi dzieci do stworzenia szalonej orkiestry, która
w rockandrollowym stylu rozweseli największego ponuraka. Dzieci dodatkowo będą miały bardzo
śmieszne zadanie aktorskie do odegrania w jednej ze scen. W spektaklu występuje dwójka aktorów,
pacynki i kolorowe pełne fantazji stroje, które poruszą wyobraźnię. Oprócz oryginalnej autorskiej
muzyki i szalonej piosenki, będziemy świadkami wyjątkowo oryginalnej poezji.
Atrakcyjnym dodatkiem do spektaklu dla szkół podstawowych są przygotowane przez nas
pomoce dydaktyczne w postaci komiksu oraz quizu, wraz z instrukcją dla pedagogów.

„Profesorek Wodorek 2: w kosmosie”
Profesor powraca w międzygalaktycznym stylu, by wyruszyć w podróż po nieznanych
zakątkach wszechświata.
Czas trwania: 45 minut;
Wiek: 3-13 lat;
Tematyka: segregacja śmieci (ekologia), utrzymywanie porządku w swoim otoczeniu, numer
alarmowy 112, uzależnienie od niezdrowej żywności i właściwe odżywianie się.
Ulubieniec dzieci i legendarna już postać - Profesorek Wodorek - tym razem wyruszy
w pełną przygód podróż po nieznanych zakątkach wszechświata. Forma podróży po kosmosie
pozwala pokazać, w jaki sposób wygląda życie na planetach, w których nie przestrzega się
istotnych reguł. Dzieci same mogą ocenić, które postępowanie jest lepsze. Dzieci pomogą także w
spektaklu tworząc ekipę ratunkową. Przedstawienie jest typową formą nauki przez zabawę. Aktorzy
cały czas prowadzą dialog z młodymi widzami, którzy pomagają rozwiązywać napotkane problemy.
Zobaczymy liczne skecze, żarty, autorskie piosenki i kosmicznych bohaterów. Spotkamy
mieszkańców Planety Śmieciuchów, Robota Śrubota oraz Księcia Ruperta z Planety
Kumkurumkum. W spektaklu wykorzystamy dwójkę naszych aktorów oraz kukiełki i pacynki.
Całość okraszona jest jak zwykle olbrzymią dawką dobrego humoru i pozytywnej energii. Prosimy
zapiąć pasy i wsiadać do naszej rakiety.
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„Alicja w krainie wagarów”
Dlaczego warto chodzić do szkoły i przedszkola? Spektakl interakcyjny.
Czas trwania: 45 minut;
Wiek: 3-13 lat;
Tematyka: profilaktyka uzależnień, negatywne skutki przesadnego używania komputera
i telewizora, palenie tytoniu, pozytywne wartości płynące z chodzenia do przedszkola i szkoły.
Opowieść z pogranicza snu i jawy gdzie ziewanie jest surowo zabronione! Alicja za namową
sympatycznego Królika postanawia odwiedzić „krainę wagarów”. Przygoda jednak wymyka się
spod kontroli, gdyż nie jest to wcale przyjemne miejsce. Jednak bez obaw – spotkamy tam wiele
wesołych, ale nieco zagubionych postaci, którym trzeba będzie pomóc. Spektakl ma charakter
bezstresowy – ostrych zębów wilka, złych magicznych sztuczek wiedźmy, Gargamela i Królowej
Śniegu nie spotkasz w tej opowieści.
Spektakl jest interakcyjny – dzieci będą wciągnięte w fabułę – mają swoje aktorskie zadanie
pełne humoru. Widzowie sami zadają pytania i udzielają na nie odpowiedzi, przez co spektakl, to
nie nudne jak flaki z olejem pogadanki. W spektaklu obok żywych aktorów w oryginalnych
strojach, zobaczymy także pacynki. Wykorzystamy także naszą oryginalną muzykę.
Atrakcyjnym dodatkiem do spektaklu dla szkół podstawowych są przygotowane przez nas
pomoce dydaktyczne w postaci komiksu oraz quizu, wraz z instrukcją dla pedagogów.

„Leśne Opowieści bardzo ważnej treści”
Zwierzaki opowiedzą 3 historie z morałem, które wydarzyły się w ich lesie.
Czas trwania: 40 minut;
Wiek: 3-10 lat;
Tematyka: poszanowanie czyjejś własności, bezpieczeństwo na drodze, tolerancja wobec nowych
osób w naszym otoczeniu, posiadanie własnych pasji, szacunek wobec innych.
Zapraszamy do naszego zwariowanego lasu, gdzie zwierzaki mają do opowiedzenia kilka
ciekawych historii, a każda z nich kończy się pouczającym morałem. Głównym konferansjerem w
spektaklu jest sympatyczny i mądry Kruk Karol. Obok niego wystąpią także miś, zając, pszczółka i
inne leśne owady oraz cała rodzinka wiewiórek. Przybędzie także gość specjalny z innego
kontynentu, ale to już niespodzianka. Obok dwójki naszych aktorów, w spektaklu wykorzystane
zostaną także pacynki. Będziemy mieli także okazję posłuchać leśnej gitarowej ballady o tolerancji
i przyjaźni.
Cały spektakl stworzony jest z trzech zabawnych skeczy-etiud, opisujących inny istotny
problem. Przez zabawę z dziećmi uczymy ważnych leśnych prawd, które jak się okazuje są bardzo
uniwersalne i obowiązują także w ludzkim świecie. W spektaklu duży nacisk kładziemy na
stosunek do innych, tolerancji, wartości przyjaźni oraz posiadania własnych pasji. Całość
proponujemy w całkowicie bezstresowej atmosferze.
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„Pierwsza gwiazdka” – spektakl świąteczny
Pogodna i nieco zwariowana historia o przyjaźni i zaufaniu.
Czas trwania: 40 minut;
Wiek: 3-13 lat;
Tematyka: wprowadzenie w świąteczny nastrój, sumienność w wykonywaniu obowiązków,
negacja oceniania innych po wyglądzie, wartość przyjaźni i tolerancja.
Czy Święty Mikołaj jeździ na hulajnodze?
Czy Renifery latają statkami kosmicznymi?
Czy Wielkanocny Króliczek woli Święta Bożego Narodzenia?
Czy Mikołaj zawsze miał siwą brodę?
Jeżeli chcecie znać odpowiedź na te pytania, a także przeżyć wyjątkową przygodę,
serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy. Prezentowany spektakl jest wesoły i pouczający,
znakomicie wprowadza w nastrój Świąt Bożego Narodzenia.
Wraz z Wesołym Reniferem i Świętym Mikołajem uczymy się jak istotne jest wykonywanie
powierzonych obowiązków. Będzie wiele zabawnych sytuacji w stylu komediowym, ale także wiele
będzie można nauczyć się o zaufaniu. To także wzruszająca opowieść detektywistyczna o przyjaźni,
tolerancji oraz wybaczaniu.
* istnieje możliwość zamówienia dodatkowych usług:
1. rozdawanie paczek przez Świętego Mikołaja po spektaklu;
2. „Zabawy z Reniferem Ryszardem”.

„Zabawy z Reniferem Ryszardem”.
Zabawy i konkursy związane ze świętami. Prowadzą sympatyczny Renifer i Elf.
Czas trwania: 1 godzina;
Tematyka: proponujemy głównie jako uzupełnienie spektaklu świątecznego “Pierwsza Gwiazdka”,
wprowadzanie w radosny świąteczny nastrój. Autorskie zabawy oraz konkursy ruchowe
i integracyjne.
Specjalnie dla spragnionych większych wrażeń po spektaklu świątecznym, którym mało
jeszcze przygód z udziałem Renifera Ryszarda proponujemy wesołe konkursy. Ryszard ponad
wszystko uwielbia zabawę i w tym temacie jest niedoścignionym specjalistą. Może zaproponować
takie konkursy jak: Wyścigi zaprzęgów reniferów, Bombowe zawody elfów, czyli ubieranie choinki
na czas, Roztańczony łańcuch choinkowy, Zwariowany quiz z wiedzy na temat fabryki zabawek
Świętego Mikołaja i wiele innych.
Większość wykorzystywanych zabaw podczas tej dodatkowej imprezy, to nasze autorskie
konkury. Przygotowaliśmy do wielu z nich oryginalne rekwizyty, które wykorzystują uczestnicy.
Całość prowadzi dwójka naszych sprawdzonych animatorów, którzy postarają się stworzyć
niezapomniany nastrój i pogodną atmosferę, pełną dobrego humoru.
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