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dovo¾te nám predstavi� produkciu divadla 

Theátrum Rožòava. 

Náš príbeh do Zvieratkova pozve Vás...

Na rozprávku o psíkovi Muckovi a Maèièke 

Mucke,

èo pre dávny spor sú v novej škriepke 

zas...

Takto znie struèný prológ k interaktívnemu 

rozprávkovému príbehu pre najmenších s 

názvom ZVIERATKOVO. I.-„Oslava“
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Rozpráva príbeh kvetinárky Florentíny a cirkusového klauna Poka, 

ktorí do Zvieratkova prichádzajú otvori� sezónu plnú zábavy a tanca. 

Pozvú deti priamo na oslavu, kde sa nauèia servírova�, rozoznáva� chute, 

zahrajú si interaktívne hry,ba dokonca sa aj sami premenia na zvieratká, 

ktoré v rozprávke úèinkujú.
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V predstavení odznejú pôvodné aj prevzaté piesne. 

Okrem taneèného prevedenia sa dôraz kladie aj na výtvarnos�. 

Podèiarkuje ju nápaditá scéna a dopåòajú veselé kostýmy, 

ladené v sýtych teplých farbách plných energie. 

Predstavenie je vhodné na rôzne slávnostné podujatia 

realizované v interiéri aj exteriéri nako¾ko ústredná téma je "OSLAVA"
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Cenová ponuka:

1 predstavenie - 350,-Euro

2 predstavenia - 500,-Euro

3 predstavenia - 650,-Euro
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Kontakt: Peter Szöllös, Slneèná 15, 048 01 Rožòava

Mobil: 0915 943 601
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Je oslava, je oslava, znel z rozhlasu hlas!

Dnes sa bude oslavova� v Zvieratkove zas!

Je oslava, je oslava, znel z rozhlasu hlas.

Dnes sa bude oslavova� v Zvieratkove zas.

www.divadlotheatrum.sk

p.szollos74@gmail.com

www.divadlotheatrum.sk

p.szollos74@gmail.com

Dovo¾te nám predstavi� produkciu divadla Theátrum Rožòava.


	Stránka 1

