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zmierzamy do Warszawy.
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swojego Show kilka osób,
które
poręczą
za
jego
gadaninę, wypruwając sobie
flaki. Spokojnie! To przecież
Muppet Show. Polska Ulica
Sezamkowa. Wiadomo, lalki
zarażają radością, a cierpią
zawsze
bezboleśnie.
Rozgadane, rozśpiewane i
chętne do intymnych zwierzeń
freaki z całej Polski: Podlaski
Śledź, Miś z Zakopanego,
Aktor z Prowincji, Warszawska
Syrenka i inni zapewnią
rozrywkę,
która
pomoże
oswoić lęki, ukoić nerwy i
zażegnać konflikty. Czego
chcieć więcej?!
tekst: Agata Biziuk
lalki i kreacja przestrzeni: Olga
Ryl-Krystianowska
muzyka: Natasza Topor
tekst piosenki: zespół
występują: Rafał Rutkowski,
Paulina
Moś,
Helena
Radzikowska,
Paweł
Rutkowski, Mateusz Trzmiel
produkcja: Teatr PAPAHEMA
Projekt współfinansuje Miasto
Stołeczne Warszawa.
Zrealizowano
w
ramach
stypendium
artystycznego
Prezydenta
Miasta
Częstochowy.
Galeria:
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Lokalizacja na mapie:

Pozostałe wydarzenia
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