
: Dzień Dziecka - spektakle internetowe, cena wg uznania 

 

Dzień dobry, 

    Ze względu na zaistniałą sytuację i wyższą koniecznością przeprowadzania 

zajęć lekcyjnych internetowo, także i my aktorzy musieliśmy stawić temu czoło. 

Branża teatralna, do której się zaliczamy szczególnie dotkliwie odczuła skutki 

pandemii, która dotknęła nas wszystkich. Odwołane zostały wszystkie spektakle 

oraz masowe imprezy kulturalne. Zostaliśmy z niczym. Chcieliśmy prosić Państwa, 

byśmy w geście solidarności pomogli przetrwać ten ciężki dla nas czas.  Od ponad 

15 lat gościmy w  Szkołach i Przedszkolach  oraz Domach Kultury wystawiając 

dzieciom spektakle teatralne, które także są lekturami szkolnymi. Dzieci nie 

tylko miały możliwość zetknięcia się z teatralną sztuką na żywo, ale także często 

pomogły przy omawianiu lektur szkolnych. Docieraliśmy zarówno do dużych 

aglomeracji, jak i do malutkich miejscowości na krańcu Polski. Wszystkim, 

zarówno widzom tym małym, jak i gronu pedagogicznemu, a w szczególności 

Dyrekcji dziękujemy za współpracę i liczymy, że to jeszcze nie koniec. 

    Biorąc pod uwagę powyższą sytuację nagraliśmy nasze spektakle i nadal 

pragniemy odwiedzać Państwa, tym razem internetowo, także na "DZIEŃ 

DZIECKA 2020 ".  Dzieci w domowych warunkach będą miały możliwość 

obejrzenia spektakli teatralnych oraz programu iluzji i magii  przygotowanych na 

ok 35 minut. 

W naszym repertuarze internetowym:  

1. Spektakl teatralny 

"Pinokio" 

https://www.youtube.com/watch?v=uo6eaDYijKI 

 

2. Spektakl teatralny 

"Brzydkie kaczątko" 

https://www.youtube.com/watch?v=DtSkhQhgT8I 

 

3. Spektakl teatralny 

"Legenda o Smoku Wawelskim" 

https://www.youtube.com/watch?v=lzyuFhX2_M0 

 

4. Pokaz magii i iluzji z gościem specjalnym 

Chase z Psiego Patrolu  

https://www.youtube.com/watch?v=xYboT2YHFKE 
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W przypadku pozytywnej decyzji zachęcamy Państwa do kontaktu 

telefonicznego lub e-mail. 

Ważne informacje: 

* linki do naszych spektakli i programu są aktywne przez najbliższe 3 miesiące, 

* można je oglądać wielokrotnie o dowolnej porze, 

* przesłane przez nas linki mogą Państwo umieścić na swojej stronie internetowej 

oraz powysyłać dzieciom, 

* przed podjęciem decyzji na prośbę Państwa wysyłamy linki do zwiastunów, 

można także kliknąć na zdjęcie, które również Państwa tam przekieruje, 

* na wszystkie zamówienia wystawiamy fakturę, 

* cenę ustalaj Państwo sami- każda wpłata jest dla nas bezcenna. 

                               

Przesyłamy moc pozytywnej energii :) Pomóżmy sobie przetrwać ten trudny 

czas.                                                                                                                      

                      

Katarzyna Laskowska 

kom.  793 359 333 

kom.  795 028 028 

e-mail: biuro@teatrforma.pl lub teatr.forma@o2.pl 

Więcej o spektaklach: www.teatrforma.pl 
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