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Dnia 18.12.2010r.mieliśmy  zaszczyt i ogromną przyjemność bezpłatnie uczestniczyć sporą
grupą ok.60 Osób –  w premierowym spektaklu pt. „ PIOTRUŚ PAN  i PIRACI”
w CS IMPART –wystawianym przez 
WROCŁAWSKI TEATR dla DZIECI.

Teatr to cudowna przestrzeń dla każdego, bez względu na wiek!        
Na kilkadziesiąt minut możemy przenieść się w dowolne miejsce na świecie i rozkoszować
pięknem baśni.

Teatr  oczarował nas swą magią, żywą formą, barwną grą aktorów, szczególnie zabawnymi 
kreacjami piratów, może niezbyt bystrych czy strasznych acz przekomicznych!  Piękne
kolorowe kostiumy np. NIBYPTAK, pobudzające wyobraźnię dekoracje,  fruwające lalki, piękna
dobra wróżka Dzwoneczek. Świetna muzyka, dynamiczna/wartka  akcja całej sztuki. Spektakl
wart obejrzenia.

    

Dzieci świetnie się bawiły, żywo uczestnicząc w  przedstawieniu np. krzycząc: „UWAŻAJ”
ostrzegały PIOTRUSIA PANA przed  zbliżającym się niebezpieczeństwem czyli groźnym
Krokodylem.  Wszyscy bawiliśmy się świetnie. 

    

Polecamy  gorąco WROCŁAWSKI TEATR dla DZIECI !!! 

Dziękujemy serdecznie CS IMPART za przeurocze chwile w teatrze  i ciepłe przyjęcie.
Dziękujemy pięknie wspaniałym Aktorom z WTdD - było fantastycznie!

Szczególne podziękowania  dla:

- Pana Wojciecha C. z Impartu za troskę, pomoc, duże zaangażowanie
- naszego drogiego przyjaciela Tomasza Kanczewskiego (świetnie zagrał rolę pirata) za
pamięć, pomoc i zaproszenie dla naszej Fundacji.     

Pozdrawiamy  serdecznie, życzymy powodzenia i mnóstwa spektakli. 

    

Pomyślności  w Nowym Roku!
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                                          Spektakl PIOTRUŚ PAN i PIRACI można
obejrzeć:
                                          CS IMPART ul. Mazowiecka 17 Wrocław
                                          18-19 stycznia 2011r
                                          10-11 lutego 2011r.
                                          godz 9.30 i 12.00 

 

                                          Bilety: 15 zł
                                           CS Impart tel. 071/ 341-94-32 rezerwacje@impart.art.pl
                                           Punkty sprzedaży i sprzedaż internetowa: www.eventim.pl    

Tekst:  Katarzyna Szpruta

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij "więcej"
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