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„PUZZLE”
Wykonawcy:
Agnieszka Szolc, Jarosław Siech, Monika Siech, Sławomir Stawarz,
Anna Kowal, Mateusz Kiełtyka, Anna Lisiecka.
Dublerzy:
Artur Bieluszewski, Anna Wiśniowska, Piotr Błaszczyk,
Krystyna Tomaszewska, Marta Frydrychowicz.
Techniczny:
Julian Pruszak

“Puzzle” to opowieść o Misi - dziewczynce, która ma bardzo zły dzień. Pokłóciła się właśnie z
przyjaciółmi i wydaje jej się, Ŝe nikt jej tak naprawdę nie kocha, chociaŜ sama o tym głośno nie
mówi, dopóki... No właśnie, dopóki nie znajduje pudła z zabawkami, które mówią jej coś bardzo,
bardzo waŜnego. Opowiadają jej o Bogu, Jego Synu Jezusie i o tym, jak stać się przyjacielem Boga!
A swoje słowa ilustrują elementami puzzli, układanych na wielkim ekranie z tyłu sceny. Jak kończy
się historia Misi i co przedstawia ułoŜony juŜ obrazek? Nie powiemy! Trzeba obejrzeć
przedstawienie!
„Puzzle” to przedstawienie teatralne, przeplatane tekstami i piosenkami, okraszone
śmiesznymi, kolorowymi rekwizytami i mnóstwem choreografii! Bardzo atrakcyjna nowoczesna
forma, a nade wszystko - głęboka treść.
Spektakl jest dubbingowany.
Czas trwania spektaklu: 55 min.

WYMAGANIA TECHNICZNE
Scena:
 szer. 6 m., głębokość. 6 m., wysokość 3,5 m.
Nagłośnienie:
 odpowiednie do miejsca i ilości osób
 odsłuchy dla aktorów
 z moŜliwością odtwarzania płyt CD

Projekt chroniony
prawami autorskimi, nie
wyraŜa się zgody na
wprowadzenie zmian bez
porozumienia stron.
Zabrania się powielania,
sprzedawania
i realizacji bez wiedzy
i zgody Teatru
Pantomimy „DAR”
w Bydgoszczy.

Oświetlenie:
 7 fresneli x 650W z ramkami do filtrów
 filtry: 2 Ŝółte, 2 niebieskie, 2 czerwone
 2 statywy oświetleniowe
 okablowanie i mikser do świateł
 dostęp przy scenie do zwykłego gniazdka 230V, bezpiecznik 16A, instalacja w budynku
powinna wytrzymać maksymalną ciągłą moc obciąŜenia 2,5 kW
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