
Bajka Tańcząca królewna jest pretekstem do 
przedstawienia małemu widzowi tańców różnych 
krajów europejskich. Tańce polskie, węgierskie 
włoskie, hiszpańskie, niemieckie oraz innych narodów 
prezentują w bajce zawodowi tancerze. Jesteśmy 
przekonani, że spotkanie widowni ze sztuką taneczną 
naszych bliskich i dalszych sąsiadów wypełni lukę w 
wykształceniu muzycznym młodszych uczniów czy 
starszych przedszkolaków. Bajka oparta jest na prostej 
fabule o zakochanej królewnie, która marzy żeby 
tańczyć ze swoim ukochanym walca.
Oprócz tancerzy solistów w bajce występują artyści 
Teatru Muzycznego i Teatru Andersena z Lublina 
oraz Eduardo (gościnnie).

Dom Kultury
Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bajka taneczna dla dzieci
w jednym akcie

Tańcząca królewna

Zapraszamy



Zaczarowana królewna 
Henryk Ryza

Nie siedź w domu, ruszaj w drogę 
Tego tobie życzyć mogę 
Bom podróżnik zawodowy

Wracam z Azji i z Jamajki 
Szukam ciągle przygód z bajki 
Cieszy mnie przypadek nowy.

Złota rybka w morzu tonie 
Lub królestwo w ogniu płonie 
Smok w miasteczku zjada dzieci.

Gdzieś królewna płacze z cicha 
Gdzieś królewicz mocno wzdycha, 
Wtedy się z pomocą leci.

Ktoś tu pewno ma problemy
A więc chętnie pomożemy 
Bo pomagać zawsze trzeba.

Czy ktoś biedny czy bogaty 
Kiedy wpada w tarapaty 
Trzeba mu uchylić nieba.

Piosenka Ochmistrzyni

Co ja mam 
Co ja mam
Co mam zrobić z mą królewną

Ona tam, 
Ona tam

Zakochana płacze pewno.

Wiele dam. 
Wszystko dam, 

Żeby się cieszyła ze mną, 
Ratuj pan! Ratuj pan: 
To źle skończy się na pewno.

Walc 
Walc, walc - balowa sala 
Walc, walc piękno wyzwala 
Walc, walc wszystkich porywa 
Królewna w walcu taka szczęśliwa.

Wszystko się zmienia, a WALC panuje, 
Szczęśliwy ten kto w WALCU wiruje.
Walc, walc to taniec jest na trzy czwarte
Niech żyją WALCE - Evviva l'arte
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serdecznie zaprasza na 

bajkę taneczną dla dzieci
w jednym akcie

Tańcząca królewna

Tekst i piosenki - Henryk Ryza
Opracowanie muzyczne -  Miłosz Aleksandrowicz

Choreografia - Beata Kamińska
Realizacja dźwięku i światła - Michał Borowiecki

Reżyseria - Ryszard Zarewicz

Spektakl odbędzie się: 
w poniedziałek 4 lutego 2013 r. o godz. 10:00

w sali widowiskowej Domu Kultury LSM
w Lublinie, ul. K. Wallenroda 4a, tel. 81 743 48 29

www.domkulturylsm.pl 

Cena biletu: 15 zł

mailto:dom.kultury@spoldzielnialsm.pl

