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Amelka, Bóbr i Król na dachu 
I Ameley, der Biber und der Konig auf dem Dach/ 

tekst - TANKRED DORST, współpraca - URSULA EHLER 
przekład - JACEK ST. BURAS 
reżyseria - ROBERT DROBNIUCH 
scenografia - ANNA CHADAJ 
muzyka - PIOTR KUREK 

obsada: 
Amelka - MAGDALENA DANIEL 
Pani Fryga, Pani Fryga jako Wielka Pokrzywa, Dynia - DOROTA ANYŻ 
Mruksa - MAŁGORZATA SIELSKA 
Wróżka Lulejka, Tajny Radca, Śpiew Kosa - JOLANTA KĘĆKO 
Dojrzała Gruszka - AGATA SOBOTA 
Bóbr - ANDRZEJ MATYSIAK 
Piesek Szino Pantaleon - ANDRZEJ KUBA SIELSKI 
Roztargniony Król - ZDZISŁAW RECZYŃSKI 

Jak zatańczyć na łące z Gruszką, a o czym rozmawiać z Dynią? W jakim języku śpiewają 
ptaki i jak się zamienia noc w dzień? Kto może nosić sukienkę z wody i wreszcie - czego 
szukał roztargniony Król, zanim o tym zapomniał? 
Czy dzięki Amelce uda mu się przypomnieć? 

Najnowszy spektakl Teatru Lalki i Aktora „Kubuś" • „Amelka, Bóbr i Król na dachu" 
to historia dziewczynki, która wychowuje się w domu złej czarodziejki Frygi i jej marudnej 
córki Mruksy. Jest dobra, życzliwa i bardzo uczynna, więc z radością wyrusza po miód 
do Szepczącego Lasu, choć ta niebezpieczna wyprawa to podstępna intryga jej żywicielki . 

Szczęście jednak sprzyja Amelce, zwłaszcza, że na swej drodze spotyka oddanych przyjaciół 
- Bobra, Psa Szino, Dynię, Gruszkę i Wróżkę Lulejkę. To od niej dziewczynka dostaje 
magiczną kłódkę, która uratuje wędrowców przed gniewem groźnej Sowy. Ale i tak 
największą niespodzjanką tej wyprawy będzie odkrycie, czego szukał Roztargniony Król. 
Znalezienie zguby zaowocuje pryśnięciem wszystkich złych czarów i wielkim weselem 
na zamku. Kto stanie na ślubnym kobiercu, nietrudno się domyślić. 

Bajka „Amelka, Bóbr i Król na dachu" autorstwa Tankreda Dorsta to przezabawna historia 
o przyjaźni, miłości i poznawaniu świata. Choć tytułowej bohaterki nie omijają troski 
i trudności, nie brak tu nadziei, optymizmu oraz oczywiście pozytywnego finału, w którym 
dobro wygrywa ze ziem. Postaci w tej opowieści są niezwykle barwne i wyraziste, pełne 
ciepłego humoru. Ich przygody toczą się dynamicznie, często wręcz komediowo, ale bajka 
o Amelce jest nie tylko dowcipna. To opowieść mądra i pouczająca, dlatego też wystawiana 
przez teatry na całym świecie. Koniecznie trzeba ją poznać. 

Spektakl dla widzów w każdym wieku. 
Czas trwania - I godz. I O min. 

Teatr Lalki i Aktora „Kubuś" 
25-304 Kielce, ul. Duża 9 
tel./fax 41 344-58-36, 41 368-02-93 
www.teatrkubus.pl 

Dyrektor - ROBERT DROBNIUCH 

Lalki i dekoracje wykonała Pracownia plastyczna Teatru w składzie: 
ALEKSANDRA JĘDRZEJEWICZ, BARBARA KURZĄTKOWSKA, 
KAMIL DUDZIC i MICHAŁ LACH pod kierownictwem 
MARZENY SMOLIŃSKIEJ. 
Współpraca: ANNA ANDREJAS, MARLENA ROT, MAGDALENA STACHERSKA 
i ADRIANNA SEROKA - praktykantki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 
Wydział Artystyczny. 

Kostiumy uszyła Pracownia krawiecka DOROTY SKORODZIEŃ. 

Światło - KAZIMIERZ CHYB 
Dźwięk - PIOTR RUCH OMSKI 

Maszyniści sceny: MARCIN JAROS, 
BOGDAN TOBERA. 

Organizator Widowni - BOGUMIŁ NIEBEL KI 
tel./fax 41 344-58-36, 41 368-02-93 
tel. kom. 600-296-749 
bogumil.niebelski@teatrkubus.pl 
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Słuchajcie, o czym kos wam śpiewa! 
Słuchajcie wieści prosto z drzewa 
O bobrze i koronach! 
Już wstała Mruksa, Frygi córka. 
Obydwie czeka wnet w ogórkach 
Nagroda zasłużona. 
Dzień minie, noc zapadnie w lesie, 
Powieka sowy się uniesie, 
Lecz kiedy dziet1 zabłyśnie złoty, 
To wszystkie skończą się kłopoty. 
Słońce się zbudzi z pierwszym kurem, 
Dynia potoczy się pod górę, 
Sukienka się wyleje prawie, 
Gruszka nie zgn~je wcale w trawie, 
Miód z dzbanka zniknie niespodzianie, 
Bóbr nagle bobrem być przestanie, 
Z zarośli wyjdzie ta}ny radca 
Z wieścią, że jego król i władca 
Ma jedną gwiazdę i trzy góry, 
Zamek wyrośnie z pestki w chmury 
I się odmieni wszystko. 
Jedna korona tu przybędzie, 
A dwie odjadą w wielkim pędzie. 
To będzie widowisko! 
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