
 
Festiwal Polskiej Sztuki dla Dzieci ‘LATAWIEC I TRĄBKA’ to teatr, warsztaty artystyczne  
i darmowa, interaktywna wystawa „BAWIALNIA/ PLAYROOM- Polish Design For Kids”, gdzie 
pokażemy niezwykłe polskie książki z przepięknymi ilustracjami, ciekawe gry i zabawki zrobione z 
naturalnych, najwyższej jakości tworzyw, które zostały wyprodukowane w Polsce.  
 
Zapraszamy do wspólnej zabawy i wielu twórczych przygód! 
 
Szczegółowy program festiwalu znajdziecie na:  www.kiteandtrumpet.com oraz na Facebooku na 
stronie: Kite and Trumpet Festival of Polish Art for Children (#kiteandtrumpet). 
  

OFERTA DLA SZKÓŁ POLONIJNYCH  
 
WSTĘP NA SPEKTAKLE TEATRALNE: 
 
 

 
 
SOBOTA, 14.10.2017, GODZINA 17:00  
„Mglisty Billy”- spektakl teatru cieni Teatru Figur z Krakowa 
MIEJSCE PREZENTACJI SPEKTAKLU: Summerhall, Cairns Lecture Theatre,  
1 Summerhall, Edinburgh, EH9 1PL 
Bilety grupowe (minimum 10 BILETOW = £53.50 + 3 Bilety GRATIS)  
 https://sh.tickets.red61.com/performances.php?eventId=26:2157  
Czas trwania: 50’ 
Sugerowany wiek: 10+ 
SPEKTAKL W JĘZYKU POLSKIM 
 
Mówią na niego Mglisty Billy. Lubi samotność, noc, deszcz i melancholię. Uwielbia robić draństwa 
swojej młodszej siostrze Jane i topić mrówki w czekoladowej ślinie. Nie jest niedobry, „po prostu ma 

http://www.kiteandtrumpet.com/
https://sh.tickets.red61.com/performances.php?eventId=26:2157


charakter”. I ma pewien dar – dar ciemnowidzenia. Kiedyś miał też kota Tarzana, był jego najlepszym 
przyjacielem. Pewnego dnia znalazł go zesztywniałego w ogrodzie. Co się dzieje z kocią duszą po 
śmierci? A przede wszystkim – co to jest śmierć? I czy wszyscy musimy tam iść? 
 
Spektakl teatru cieni dla wszystkich, którzy mają albo mieli kiedyś dziesięć lat, być może stracili kota, 
chomika czy papugę, chcieliby przechytrzyć śmierć i zamknąć ją w hermetycznym słoju. Na podstawie 
komiksu „Mglisty Billy” Guillaume’a Bianco. 
 
 

 
 
NIEDZIELA 15.10.2017, GODZINA 17:00 – „Król Maciuś Pierwszy”- spektakl Teatru Figur z 
Krakowa  
MIEJSCE PREZENTACJI SPEKTAKLU: Summerhall, Cairns Lecture Theatre: 
1 Summerhall, Edinburgh, EH9 1PL 
Bilety grupowe (minimum 10 BILETOW = £53.50 + 3 Bilety GRATIS)  
SUMMERHALL BOX OFFICE    
Czas trwania: 60’ 
Sugerowany wiek: 7+ 
SPEKTAKL W JĘZYKU POLSKIM 
 
Dojrzewanie, siłowanie się ze swymi słabościami, pogoń za marzeniami i smak porażki, to wszystko 
czeka na tych, którzy powoli wkraczają w dorosłość. Sprawdzamy, co będzie, jeśli w tym świecie, w 
którym obowiązuje terror uśmiechu i przymus sukcesu, wszystko NIE będzie dobrze? Co będzie, jeśli 
popełnimy błąd? A co, jeśli przegramy? 
 
 

https://sh.tickets.red61.com/performances.php?eventId=26:2156


 
 
20.10.2017 – GODZINA „Maszyna do opowiadania historii” – spektakl Teatru Pinokio w Łodzi 
MIEJSCE PREZENTACJI SPEKTAKLU: North Edinburgh Arts, 15A Pennywell Rd, Edinburgh EH4 4TZ 
Bilety: £3 - EVENTBRITE  -  
 
Czas trwania: 50’ 
Wiek: 7+ 
SPEKTAKL W JĘZYKU POLSKIM I W JĘZYKU ANGIELSKIM 
 
Pewien naukowiec stworzył przez przypadek niezwykłą Maszynę, która buczy, skrzypi, stuka, a 
przede wszystkim opowiada bajki. Na życzenie małych widzów snuła już historie m. in. o chłopcu, 
który mieszkał w kieszeni, o głośnej ciszy czy przyjaciółce, która wyruszyła w kosmos w 
poszukiwaniu planety czekolady. Wciąż czeka na nowe inspiracje i pomysły. Maszyna do opowiadania 
bajek to nowatorski projekt, będący połączeniem doświadczenia teatru, storytellingu i improwizacji. 
Bajki, które powstają dzięki tajemniczej Maszynie są opowiadane przez aktorów Teatru Pinokio przy 
udziale muzyki i dźwięków tworzonych na żywo. Publiczność ma realny wpływ na przebieg zdarzeń, 
dlatego każdy spektakl jest niepowtarzalny i jednokrotny. 
 
 
UWAGA! PRZY ZAKUPIE BILETÓW DLA GRUPY MINIMUM 10 DZIECI - 3 OSOBY DOROSŁE 
GRATIS! 
ZAKUP BILETOW DLA DZIECI PRZEZ SUMMERHALL BOX OFFICE ORAZ EVENTBRITE (INFORMACJA 
POWYŻEJ). 
 
WEJŚCIÓWKI DLA DOROSŁYCH - PROSZĘ O KONTAKT Z LIDIA KRZYNÓWEK NA ADRES: 
LIDIA@POLISHCULTURALFESTIVAL.ORG.UK - PODANIE CZASU PRZYJAZDU GRUPY I NAZWISKA I 
IMIENIA ‘’LIDERA GRUPY’’ 
 

https://www.eventbrite.co.uk/e/the-storytelling-machine-pinokio-theatre-lodz-tickets-37879010139
http://polishculturalfestival.org.uk/

