
W trakcie zabawy Państwa pociechy zobaczą bajkę pt.

„Jaś i Małgosia”
 

 
 

 
 

 
 

Z A P R O S Z E N I E

Dla dzieci od lat 3 do 11. Czas trwania: 1 godz. 25 min. (w tym przerwa: 20 min.)

Podczas przerwy zapraszamy Państwa na „małe co nieco” dla podniebienia, 
 

a zaraz po przedstawieniu odbędzie się spotkanie z Mikołajem, który będzie rozdawał prezenty.

Szanowni Państwo,

z prawdziwą przyjemnością,
zapraszam Państwa wraz ze swoimi pociechami do udziału  

w spotkaniu mikołajkowym, które odbędzie się
             w środę, 3 grudnia 2014 r. o godzinie 17.00

w  TEATRZE  DZIECI  ZAGŁĘBIA w BĘDZINIE przy ul. Teatralnej 4.

Prezes Zarządu Salus International Sp. z o.o. 
Aleksander Żurek

Prosimy o potwierdzenie swojego uczestnictwa w imprezie telefonicznie pod numerem: 32-788-55-42 
 lub e-mailem    k.skaznik@salusint.com.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00.

Koszt udziału w spotkaniu mikołajkowym wynosi 18 zł.  
Zaproszenie przeznaczone jest dla dziecka wraz z opiekunem.

Wpłaty należy dokonać na konto Salus International  BANK PEKAO S.A. nr: 34 1240 1330 1111 0000 2301 5913.
W tytule przelewu należy wpisać: mikołajki 2014, imię i nazwisko uczestnika.

Termin zgłoszeń i wpłat upływa 25 listopada br. 

ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA!

UWAGA! W przypadku rezygnacji z udziału w spotkaniu – zwrot już wniesionych kosztów uczestnictwa  
może nastąpić tylko wtedy, gdy rezygnacja zgłoszona zostanie nie później niż do 27 listopada br. 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!

"Jas i Małgosia" to rozśpiewana, roztańczona, bogata scenogra�cznie interpretacja, ze szczyptą dydaktyzmu i mnóstwem zabawy!
Mali bohaterowie to rozbrykane rodzeństwo, które nie zawsze ma ochotę słuchać swoich rodziców, przez co szybko wpada w kłopoty. 

Z czasem Jaś i Małgosia przekonują się jednak, że zuchwałe zachowanie nie popłaca, podobnie zresztą jak beztroskie zabawy i łakomstwo.
W spektaklu Teatru Dzieci Zagłębia pojawia się cała galeria barwnych postaci. Oprócz tytułowych bohaterów, można zobaczyć groźną Babę Jagę, 

a także sympatyczne Wiewiórki, w roli narratorów i komentatorów wydarzeń scenicznych, bajkowe drzewa i przebiegłego kocura.
Spektakl jest łatwy w odbiorze, nawet dla bardzo małych widzów.

Oprawa muzyczna i barwna scenogra�a dopełnia wrażeń, wciągając widza w fascynujący świat przygód. Po takiej podróży dzieci jeszcze długo nucą 
piosenki ze spektaklu.


