
“Bajkowa
dyskoteka”



„Bajkowa dyskoteka” - to muzyczny, kolorowy, kostiumowy 

program w formie interaktywnej zabawy (jeżeli są takie potrzeby 

to z konkursami). 

We współczesnym świecie, gdzie każde dziecko wie co to jest 

komputer, a często nawet jest jego posiadaczem. Nie jednokrotnie 

nawet w formie zabawy spełnia on rolę edukacyjną. 

W przedstawieniu komputer jest elementem scenografii i swoją 

magiczną mocą sprawia, iż na scenie zjawiają się na umowną 

dyskotekę różni nieoczekiwani goście: UFO-ludki, Miś Puchatek, 

Pinokio,  Podziemne Gnomy, Czarownica, Kot w butach itp.

Piosenki w tym programie napisane są z myślą o dzieciach 

i dla dzieci. "My chcemy tańczyć", „Dyskotekowi kaskaderzy”, 

„Kłopoty z modą", „Ballada łakomczucha” czy „Sport to zdrowie” 

to tylko niektóre z nich. Teksty piosenek mają formę edukacyjną, 

kończą się przeważnie pewnym przesłaniem lub morałem, 

który ma zmuszać dzieci do przemyśleń, na miarę ich możliwości. 

Jeżeli są takie potrzeby to przeprowadzane są w trakcie konkursy, 

zabawy i zgadywanki.
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“Bajkowa
dyskoteka”



W spektaklu bierze udział czworo wykonawców - zawodowych 

artystów. Beata Andraszewicz, Mirosław Rymarz, Jan Mazur 

i Jan Krenc. 

Zachęcam do skorzystania z naszej oferty. Liczymy na miłą 

i owocną współpracę, oraz dobrą zabawę. 

                          Z poważaniem,
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Informacja ogólna:

Czas Trwania: 70-90 minut

Osoba kontaktowa:
Mirosław Rymarz
502 082 720
58 671 24 73
mir-arz@o2.pl



Teatr Muzyczny HALS
ul. Radosna 9, 84-207 Bojano (k. Gdyni)

 tel: 502 082 720

mir-arz@o2.pl
www.teatr-hals.pl

Nasza oferta 
programów i spektakli:

Programy estradowe - grane w salach,  jak również  plenery
Piosenka jest dobra na wszystko

Morskie Opowieści

Świrowisko... doniesienia oraz pogłoski z domu specjalnej troski

Programy dla dzieci
Kolorowy czas bajek

Bajkowa Dyskoteka

Spektakle
Ku Europie - czyli wujowe opowieści

Listy z Ameryki

Historie nie zawsze wesołe - z Dziejów leżenia pod stołem

Irlandzki Tancerz - Poetycki spektakl słowno muzyczny

Programy Okolicznościowe
A piosenka za nimi szła

Kolędy i Pastorałki - Koncert świąteczny 

Recitale autorskie 

Kompleksowe nagrania reklam radiowych
Tekst, lektor, podkłady muzyczne, zgrywanie.

Oprawa muzyczna festynów i imprez towarzyskich

Zapraszamy do skorzystania z naszej ofery
oraz życzymy Państwu przyżycia wielu niezapomnianych chwil 

i radości dzięki naszym występom.

Polecamy wszystkim chętnym odwiedzenie naszej strony internetowej 
w celu szerszego zapoznania się z działalnością i twórczością naszego Teatru.


