RUCHOMy TEATR XXI WIEKU DLA DZIECI
XXIV sceny biblijne i historyczne

OfERTA EDUKACyJnA
Zapraszamy dzieci do wspaniałego teatru
ukazującego polską historię i działanie
Opatrzności Bożej w dziejach
naszego narodu.

EDUKACJA
Ruchomy Teatr XXI wieku dla dzieci to wspaniała lekcja historii, religii i sztuki w jednym.
Atrakcyjna oprawa teatralna wprowadza dzieci w fascynujący świat historii, dostarczając im
niezapomnianych przeżyć oraz potężnej dawki wiedzy. To spektakularne połączenie tradycji i nowoczesności ukazuje, w jaki sposób
nad Polską czuwała Opatrzność Boża. Forma
teatru dostosowana jest do młodego wieku
odbiorcy. Figurki teatralne zachwycają precyzją wykonania. Obrotowe sceny, poruszające
się lalki, scenografia, gra świateł, muzyka oraz
ciekawie opowiadana przez narratora historia wprowadzają w tematykę działania Bożej
Opatrzności na tle dziejów Polski tak, że trudno się od niej oderwać zarówno dziecku, jak
i osobie dorosłej.
Po obejrzeniu spektaklu na widzów czeka niespodzianka! Przez moment poczują się jak aktorzy i staną na deskach teatru.
Ruchomy Teatr XXI wieku dla dzieci na 45 minut przenosi widza w czasy od stworzenia świata do odzyskania przez Polskę niepodległości.

InnOWACJA
Ruchomy Teatr XXI wieku to interaktywne
narzędzie edukacyjne przygotowane
z myślą o dzieciach w wieku od 4 do 12 lat.
Historia Polski w perspektywie działania
Opatrzności Bożej jest przedstawiona:
•
•

•
•

w 3 aktach,
w 24 kolorowych scenach teatralnych,
od stworzenia świata aż po czasy
współczesne,
za pomocą 200 precyzyjnie
wyrzeźbionych lalek,
dzięki doskonale przygotowanej
i przedstawionej narracji.

JAK I KIEDy?
Spektakle:
codziennie w godz. od 10:00 do 17:00
Liczba osób w grupie powinna mieć
minimum 10 osób, a maksymalnie 25 osób.
Ceny biletów wstępu do Teatru XXI
wieku dla dzieci:
ulgowy dla dziecka – 2 zł
normalny dla osoby dorosłej – 4 zł
rodzinny – 10 zł
grupowy (grupa do 25 os.) – 50 zł
Czas spektaklu: 45 min
Ceny biletów łączonych (zwiedzanie
Teatru i Panteonu Wielkich Polaków):
ulgowy dla dziecka – 5 zł
normalny dla osoby dorosłej – 7 zł
rodzinny – 14 zł
grupowy (grupa do 25 os.) – 80 zł
Czas zwiedzania: 75 min
Bilety do nabycia w Punkcie Informacyjnym
Centrum Opatrzności Bożej
Dla grup zorganizowanych z dziećmi
niepełnosprawnymi bądź wychowującymi się
w domach dziecka lub innych placówkach
opiekuńczych – wstęp jest bezpłatny.
Zgłoszenia grup przyjmujemy pod adresem:
teatr@centrumopatrznosci.pl
lub telefonicznie: 22 201 97 12
www.dladzieci.centrumopatrznosci.pl
MECENAS STRATEGICZNY
Ruchomego Teatru XXI wieku

TWÓRCY
Twórcy projektu:
Centrum Opatrzności Bożej
Generalny wykonawca:
SOS MUSIC spółka jawna
Koncepcja artystyczna, scenariusz:
Zbigniew Lisowski, Wojciech Zaguła
Reżyseria: Zbigniew Lisowski
Scenografia, projekty lalek:
Mikołaj Malesza
Automatyka scen i lalek:
ABM Space Education sp. z o.o.
Narracja:
Zbigniew Lisowski oraz Malina Prześluga
Muzyka: Grzegorz Urban
Projekt powstał w konsultacji:
Ks. Janusz Stańczuk, Muzeum Jana Pawła II
i Prymasa Wyszyńskiego, Wydział Duszpasterstwa
Ogólnego Archidiecezji Warszawskiej

LOKALIZACJA
Ruchomy Teatr XXI wieku dla dzieci
znajduje się w otoczeniu Panteonu
Wielkich Polaków w Świątyni Opatrzności
Bożej. Panteon stanowi miejsce pochówku
osób wybitnych, których świadectwo życia
wpisuje się głęboko w historię naszego
kraju. W Panteonie znajdują się również
relikwie świętych i błogosławionych:
św. Jana Pawła II, św. Andrzeja Boboli,
bł. Jerzego Popiełuszki oraz bł. Edmunda
Bojanowskiego. Zwiedzaniu Panteonu
towarzyszy opowieść o historii budowy
Świątyni Opatrzności Bożej.
Jak dojechać?
ul. Ks. Prymasa Augusta Hlonda 1
02-972 Warszawa Wilanów
Dojazd:
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Autobus linii 217 z Metra Wilanowska,
przystanek: Świątynia Opatrzności Bożej;
Autobus linii 522 z Metra Centrum, przystanek:
Świątynia Opatrzności Bożej. Lokalizacja i otoczenie
Centrum Opatrzności Bożej umożliwia zorganizowanie
całodniowej wycieczki klasowej.
W okolicy znajdują się:
Pałac i ogród w Wilanowie,
wa
ółko
Ogród Botaniczny
ycz
Prz
w Powsinie.

