Teatr im. H. Ch. Andersena
NAJBLIŻSZA PREMIERA
Podwójne życie Weroniki (dla widzów od 16 lat), Premiera: 30 marca 2019
Adaptacja teatralna na podstawie scenariusza „Chórzystka” Krzysztofa Kieślowskiego i Krzysztofa
Piesiewicza oraz filmu „Podwójne życie Weroniki” z oryginalną muzyką Zbigniewa Preisnera. Spektakl
opowiada o przeczuciu, jakiego doświadczają dwie kobiety o tym samym imieniu i podobnych do
pewnego momentu życiorysach. Kobiety nic nie wiedzą o swoim istnieniu, ale podświadomie czują
niepokój. Jedna z nich umiera na zawał serca podczas koncertu, druga pod wpływem tego
metafizycznego przeczucia rezygnuje ze śpiewania i zostaje nauczycielką muzyki.

AKTUALNY REPERTUAR
CALINECZKA
2 – 14 lutego 2019
Piękna maleńka dziewczyna jest nieszczęśliwa, bo… jest zbyt piękna! Przez co nikt nie
traktuje jej poważnie. Wszyscy spotkani na jej drodze – Ropucha, Chrabąszcz, Kret – chcą
mieć ją na własność i zmienić, każdy na swój sposób. Jej marzenia o miłości mogą
zagwarantować tylko skrzydła, dzięki którym odleci hen, daleko!
LUSTRA OPOWIADAJĄ W CZWARTEK CZYLI BAŚNIE PODWODNEGO ŚWIATA
16 – 21 lutego 2019
Na starym strychu wiszą lustra i strasznie się nudzą. Nagle jedno z nich dostrzega świat i
zaczyna snuć swą „opowieść czwartku”. Widzi rozległy krajobraz i dwóch braci, którzy
postanawiają zamienić się na życia. Wynika z tego cała masa kłopotów i przygód, które
znajdują swój finał w krainie Władcy Wód wśród ławic kolorowych ryb i śpiewu pięknych
syren.
LEKCJE NIEGRZECZNOŚĆI CZYLI ŁYSOL I STRUSIA
23 – 28 lutego 2019
Strusia jest najgrzeczniejsza w klasie, ale nie ma przyjaciół. Nagle w jej życiu pojawi się
kudłaty, lekko śmierdzący i kompletnie zwariowany pies – Łysol. To on stanie się jej
prawdziwym przyjacielem i wywróci jej życie do góry nogami, pokazując, że nie zawsze
należy być uległym i ślepo posłusznym!

BILETY I REZERWACJE
tel: +48 81 532 32 25

kom.: +48 882 437 343
kom.: +48 502 663 873
organizacjawidowni@teatrandersena.pl
Kasa biletowa jest czynna od wtorku do piątku w godzinach 11.00-15.00 oraz 2 godziny
przed spektaklem włączając w to weekendy.
Kasa i szatnia na poziomie „0” Centrum Spotkania Kultur
CENY BILETÓW:
▪ grupy zorganizowane – 20 zł
▪ osoby indywidualne – 30 zł
▪ premiery – 35 zł
▪ uczniowie szkół artystycznych, studenci wyższych szkół artystycznych, członkowie
ZZAP, członkowie ZASP za okazaniem legitymacji członkowskiej – 10 zł
▪ opiekunowie grup – 1 zł.
SCENA Sala Andersena Centrum Spotkania Kultur, Plac Teatralny 1, 20-029 Lublin

EDUKACJA TEATRALNA
AKADEMIA ANDERSENA dla grup szkolnych i przedszkolnych od lat 5
Zapraszamy dzieci do udziału w wyjątkowym kursie edukacji teatralnej, podczas którego
młodzi adepci poznają specyfikę teatru lalek oraz wiedzę ogólną na temat teatru. Cykl trzech
spotkań zakończy się wręczeniem imiennego certyfikatu Akademii Andersena i pamiątki dla
całej klasy. Wszystkie spotkania są prowadzone w formie warsztatowej i są dostosowane do
wieku uczestników.
Tematy spotkań do wyboru:
▪ Tajemnice lalek – podczas spotkania uczestnicy mają okazję nie tylko poznać
podstawowe rodzaje lalek teatralnych, ale tez spróbować swoich sił w ich animacji.
▪ Występki sceniczne – warsztat poświęcony zabawom aktorskim, które pozwalają
oswoić się ze sceną i stworzyć etiudy teatralne.
▪ Animacja przedmiotu – warsztaty kreatywności, podczas których dzieci będą miały
okazje nadać przedmiotom cechy żywe.
▪ Pleciemy historie – warsztat kreatywności, podczas którego dzieci stworzą swoją
bajkę.
▪ Andersenowe historie – warsztaty wokół wybranego tekstu H.Ch. Andersena –
poprzez ćwiczenia teatralne dzieci zgłębią problematykę tekstu, a następnie
przejdziemy do rozmowy na jego temat.

Informacje szczegółowe:
Koszt: 21 zł za cały cykl/os.
Miejsce: foyer Sali Andersena, Centrum Spotkania Kultur. Możemy również odwiedzić Was w
szkole/przedszkolu.
Termin: Na spotkania umawiamy się w trzech różnych terminach, dostosowanych do Waszej
dyspozycyjności.
Zapisy: edukacja@teatrandersena.pl
RODZINNE PODRÓŻOWANIE – warsztaty dla dzieci od lat 5, ich rodziców lub opiekunów
Zapraszamy na warsztaty rodzinne, podczas których będziemy podróżować po świecie
teatru. Każde spotkanie to inna wyspa, na której czekać będą na nas różne skarby teatru.
Pierwsza część spotkania będzie poświęcona przejrzeniu lalek, które na co dzień mieszkają w
magazynach teatralnych. Następnie przejdziemy do sali warsztatowej, gdzie stworzymy
swoje prace.
23 lutego - WYSPA MASEK
16 marca - WYSPA KRAWIECTWA
Informacje szczegółowe:
Termin: Warsztaty odbywają się zawsze w godz. 11:00 - 12:00 w foyer Sali Andersena
Wiek uczestników: 5-101 lat
Koszt: 10 zł / od dziecka (nie pobieramy opłat od rodziców ani opiekunów)
Zapisy: bit.ly/WYSPY_ANDERSEN
Uwaga! Liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu na zajęcia poinformujemy najpóźniej
na 3 dni przed spotkaniem.
WYSTĘPKI SCENICZNE W RAMACH AKCJI ZIMA W MIEŚCIE
Warsztaty teatralne dla grup zorganizowanych w ramach ferii zimowych
19 - 22 lutego, g. 11:00 -12:00, jedna grupa na jeden dzień.
Podczas zajęć poznamy gry i ćwiczenia aktorskie, które pozwalają oswoić się ze sceną i
stworzyć krótkie etiudy teatralne. Zajęcia dedykowane dla grup zorganizowanych. Ćwiczenia
dostosowujemy do wieku uczestników.
Informacje szczegółowe:
Koszt: 3 zł / od dziecka.
Zapisy: mail: edukacja@teatrandersena.pl
Miejsce: foyer Sali Andersena, Centrum Spotkania Kultur, Plac Teatralny 1
KONTAKT DLA MEDIÓW
Agata Will
Specjalista ds. promocji i pozyskiwania widzów
email: promocja@teatrandersena.pl
tel. kom.: (+48) 539 869 940
www.teatrandersena.pl

