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Duża Scena Scena Kameralna Sala Prób
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1 NIE

2 PON

3 WT

4 ŚRO 10.00 Tonja z Glimmerdalen

5 CZW 10.00 Tonja z Glimmerdalen

6 PIĄ 10.00
18.00

Tonja z Glimmerdalen
Tonja z Glimmerdalen

7 SOB 10.00 Jasiek i Małgośka, czyli uważaj, robaczku!

8 NIE
10.00
12.00
15.00

Jasiek i Małgośka, czyli uważaj, robaczku!
Kraina Śpiochów
Kraina Śpiochów

9 PON

10 WT 10.00 Kraina Śpiochów

11 ŚRO 10.00 Kraina Śpiochów

12 CZW 10.00 Co u diabła

13 PIĄ 10.00 Co u diabła

14 SOB 10.00
12.00

Jasiek i Małgośka, czyli uważaj, robaczku!
Co u diabła

15 NIE 10.00
12.00

Jasiek i Małgośka, czyli uważaj, robaczku!
Co u diabła

16 PON

17 WT

18 ŚRO

19 CZW 10.00
12.30

Akademia pana Kleksa
Akademia pana Kleksa

20 PIĄ 10.00
12.30

Akademia pana Kleksa
Akademia pana Kleksa

21 SOB 10.00
12.00

Cztery pory roku
Akademia pana Kleksa

22 NIE 10.00
12.00

Cztery pory roku
Akademia pana Kleksa

23 PON

24 WT 10.00
12.30

Akademia pana Kleksa
Akademia pana Kleksa

25 ŚRO

26 CZW

27 PIĄ

28 SOB

29 NIE
12.00 Książka w roli głównej:  

Piotr Zeszutek czyta Bajkę o rozczarowanym  
rumaku Romualdzie Maliny Prześlugi

30 PON

31 WT
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1 ŚRO 17.00 To tu to dom

2 CZW

3 PIĄ

4 SOB

5 NIE
Akademia Miniatury | pokazy spektakli  
przygotowanych przez uczestników  
całorocznych warsztatów

6 PON

7 WT

8 ŚRO

9 CZW

10 PIĄ

11 SOB 17.00 Momo | pokaz przedpremierowy

12 NIE 17.00 Momo | premiera

13 PON

14 WT

15 ŚRO

16 CZW

17 PIĄ

18 SOB
10.00
12.00
15.00

To tu to dom
Momo
Momo

19 NIE 10.00
12.00

To tu to dom
Momo

20 PON

21 WT

22 ŚRO

23 CZW

24 PIĄ

25 SOB 10.00
12.00

To tu to dom
Momo

26 NIE 10.00
12.00

To tu to dom
Momo

27 PON

28 WT

29 ŚRO

30 CZW
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audiodeskrypcja



Miejski Teatr Miniatura | al. Grunwaldzka 16 w Gdańsku | tel. (58) 341 01 23  
teatr@teatrminiatura.pl | www.teatrminiatura.pl 

#teatrminiatura
Dyrektor naczelny i artystyczny: Michał Derlatka

KASA BILETOWA | SPRZEDAŻ I REZERWACJA 
Godziny otwarcia: od wtorku do piątku: 9.00–15.00 lub do wieczornego spektaklu |  
sobota–niedziela: na godzinę przed spektaklem | w poniedziałki kasa nieczynna 
Kontakt: tel. 601 628 377 oraz 58 341 94 83 | bilety@teatrminiatura.pl

CENY BILETÓW 
Ceny biletów obowiązują na trzy sceny: Dużą Scenę, Scenę Kameralną i Salę Prób. 
Normalny: 30 zł 
Ulgowy: 27 zł 
Grupowy (powyżej 10 osób): 25 zł 
Balkon (Duża Scena): 25 zł 
Bilet na premierę: 45 zł 
Bilet-prezent (do wykorzystania na wybrany spektakl): 40 zł

W kasie teatru można płacić kartą. Bilety na spektakle można nabyć online na stronie www.interticket.pl i w punktach 
sprzedaży InterTicket.   
Aby zarezerwować spektakl w tygodniu dla grup zorganizowanych, prosimy o kontakt z biurem organizacji widowni.

Odbiór zarezerwowanych biletów na sobotę i niedzielę najpóźniej do piątku.

Zwrot biletów najpóźniej na dzień przed spektaklem i tylko na podstawie paragonu. 
W teatrze obowiązują zniżki dla posiadaczy Karty do Kultury i Gdańskiej Karty Dużej Rodziny. Więcej informacji na stronie 
www.teatrminiatura.pl

Patroni
medialni

Przyjaciel 
Teatru 
Miniatura

Zapraszamy na premierę! 

Momo – dlaczego warto marnować czas 8+  
Adaptacja powieści Michaela Endego, autora m.in. Niekończącej się historii. Co to znaczy 
oszczędzać czas i czy warto? Kto nam go kradnie i jak się przed tym obronić? W książce 
Endego tajemniczy Szarzy Panowie namawiają ludzi do oszczędzania czasu, przez co 
życie zostaje pozbawione wszystkiego, co jest uważane za marnowanie czasu: spotkań 
towarzyskich, zabawy, sztuki, wyobraźni czy nawet spania. Sytuację próbuje uratować 
dziewczynka Momo z pomocą żółwicy Kasjopei i mistrza Hory, administratora czasu. 

Książka w roli głównej 

Piotr Zeszutek czyta Bajkę o rozczarowanym rumaku Romualdzie  
Maliny Prześlugi 
Drugie wydarzenie w ramach cyklu spotkań rodzinnych ze współczesną polską literaturą dla 
dzieci, gdzie wybrane książki czytają dla was… znani sportowcy! Okazuje się, że literaturze 
i sportowi jest bardzo po drodze! Tym razem naszym gościem będzie znakomity rugbysta 
Piotr Zeszutek, kapitan klubu Ogniwo Sopot, z którym zdobył mistrzostwo Polski, oraz kapitan 
reprezentacji Polski w rugby. Pan Piotr opowie o swoich sportowych doświadczeniach i dys-
cyplinie, którą uprawia. Na pewno też odpowie na wasze pytania. Po czytaniu ci, którzy się 
zapiszą, będą mogli wziąć udział w warsztatach inspirowanych czytaną książ ką prowadzonych 
przez naszych aktorów i pedagog teatru Monikę Tomczyk. Wstęp na podstawie bezpłatnych 
wejściówek do odbioru w teatrze. Zapisy na warsztaty: bilety@teatrminiatura.pl. Spotkanie 
będzie tłumaczone na Polski Język Migowy.

Projekt został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Promocja literatury”.

Teatr dostępny 

Audiodeskrypcje
Zapraszamy na spektakle z audiodeskrypcją osoby niewidome i niedowidzące, którym ta 
metoda umożliwia odbiór spektakli. Szukajcie w repertuarze przedstawień oznaczonych 
symbolem . Na każdy spektakl mamy 5 zestawów do odbioru audiodeskrypcji. Miejsca 
i zestawy można zarezerwować w kasie osobiście lub telefonicznie oraz mailowo.

Finał Akademii Miniatury

Przez cały rok dzieci i młodzież w różnych grupach wiekowych poznawały teatr podczas 
artystycznych warsztatów z aktorami i pedagogami teatru z Miniatury. Czas, żebyśmy zoba-
czyli, czego się nauczyli! Na pokazy spektakli wszystkich grup zapraszamy rodziny, przyjaciół, 
ale też wszystkich ciekawych kreatywnych przedsięwzięć! 

Scena Najnajów (pół roku – 4 lata)

Cztery pory roku – podróż w świat natury w rytm Vivaldiego 0,5+ |  45 min
Pełna teatralnej magii podróż w świat wyobraźni w rytmie następujących po sobie pór 
roku. Z wykorzystaniem codziennych przedmiotów aktorzy wyczarowują świat natury, jego 
dźwięki, barwy i nastroje.

To tu to dom – przedstawienie sensoryczne 1+  |  45 min
Spektakl z muzyką na żywo pełen subtelnego humoru, na który dzieci świetnie reagują. 
Jego bohaterowie – Tu i To – odkrywają różne elementy teatralnej przestrzeni, żeby potem 
zaprosić małych widzów do własnego badania sensorycznej scenografii. Przedstawienie 
inspirowane założeniami metody integracji sensorycznej, której autorką jest amerykańska 
terapeutka Jean Ayres.

Scena Młodego Widza

Kraina Śpiochów – kiedy sen jest przygodą 4+  |  1 h 10 min (z przerwą)
Królewna Śpioszka nie może zasnąć, bo ma senne koszmary. Jej tata, król Śpioch, za wszelką 
cenę stara się znaleźć rozwiązanie... Kraina Śpiochów to adaptacja sztuki jednej z najczę-
ściej wystawianych polskich autorek Marty Guśniowskiej. Reżyseria Jacka Malinowskiego, 
wykładowcy na Wydziale Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej, gwarantuje realizację 
czerpiącą z bogactwa teatru lalkowego. 

Jasiek i Małgośka, czyli uważaj, robaczku! – opowieść drogi  
dla najmłodszych 4+  |  50 min (bez przerwy)
Jasiek i Małgośka idą przez las do szkoły. Co się wydarzy po drodze? Jakie niebezpieczeństwa 
na nich czekają i jak sobie z nimi poradzą? I czy wszystko skończy się dobrze? Żartobliwa 
opowieść nawiązuje do znanej baśni braci Grimm, ucząc dzieci samodzielności, a jedno-
cześnie ostrożności. 

Akademia pana Kleksa – prawdziwie rodzinny musical 6+  | 
 1 h 40 min (z przerwą)

Muzyczna inscenizacja słynnej powieści Jana Brzechwy z wykorzystaniem piosenek z ada-
ptacji filmowej w reż. Krzysztofa Gradowskiego z 1983 r. Spektakl przygotowany w zespole 
składającym się z aktorów Miniatury i utalentowanych dzieci, które przeszły cykl warsztatów 
w teatrze z zakresu śpiewu, ruchu scenicznego i aktorstwa.

Co u diabła – bracia Grimm o tym, jak przechytrzyć zło 6+  |  

 1 h 30 min (z przerwą)
Czy da się przechytrzyć zło? A jeśli tak, to jak to zrobić? Odpowiedzi znajdziecie w baśniach 
braci Grimm. Młodzi i starzy bohaterowie trafiają na diabła pod różnymi postaciami. Od ich 
sprytu, wytrwałości i dobrego serca zależy, jak sobie z nim poradzą. A sam diabeł okazuje 
się nie taki straszny, jak go malują… Zapraszamy do baśniowego świata wyczarowanego 
przez wybitnego czeskiego scenografa Marka Zákostelecký’ego.

Tonja z Glimmerdalen – girlpower w praktyce 8+  |  2 h (z przerwą)
Jeśli kochacie bohaterki książek Astrid Lindgren, pokochacie też Tonję z Glimmerdalen! 
Nazywana małą łobuziarą Tonja mieszka w niewielkiej górskiej miejscowości Glimmerdalen 
w Norwegii. Jest odważna, zadziorna, a jednocześnie ciepła i dbająca o innych. Kojarzy się 
z takimi bohaterkami jak Pippi Pończoszanka, Ronja, Heidi czy Ania Shirley. Autorką powieści 
Tonja z Glimmerdalen jest Maria Parr, okrzyknięta nową Astrid Lindgren. Spektakl wyreżyse-
rowała Karolina Maciejaszek, laureatka licznych nagród, w tym dwukrotnie łódzkiej Złotej 
Maski, a w 2020 roku Grand Prix festiwalu Mała Boska Komedia w Krakowie za spektaklu 
Rutka na podstawie książki Joanny Fabickiej.


