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19.00 
Grodzisko w Sopocie 
SKANSEN ARCHEOLOGICZNY 
Hiszpania, Francja & Niemcy

FESTIWAL TEATRÓW DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH 
ICTF SOPOT 2018

ORGANIZATOR: SOPOCKI TEATR MUZYCZNY BAABUS MUSICALIS

Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dziecięcych ICTF SOPOT w Sopocie, powstał z potrzeby oddania w 
ręce dzieci i młodzieży - działających w grupach teatralnych i warsztatowych - idei tworzenia kultury wi-
dowiskowej. Zapraszamy wszystkie grupy dziecięce i młodzieżowe, które chciałyby zaprezentować swoje 
osiągnięcia musicalowo-dramatyczne.

Dziś na świecie jest wiele festiwali tego typu, lecz w większości są tworzone przez dorosłych. ICTF SOPOT 
kładzie nacisk na formę teatralno - muzyczną i musicalową, tworzoną przez dzieci i młodzież do osiemnas-
tego roku życia. 
Dzięki starannie zaprojektowanym podstawom koncepcji festiwalu, dzieci i młodzież wchodzą w musica-
lową oprawę teatralną przez opanowanie: ŚPIEWU, GRY AKTORSKIEJ oraz TAŃCA. 
Chcemy, żeby nasz festiwal stał się świętem dziecięcej i młodzieżowej twórczości scenicznej. Zależy nam na 
dotarciu do jak największej liczby odbiorców, a co za tym idzie na daniu szansy na spotkania na linii „młody 
twórca - młody widz“. 
Przegląd zespołów dramatycznych - dziecięcych i młodzieżowych z całego świata, pozwoli także na wzajem-
ne poznanie tradycji i obyczajów reprezentowanych przez różne narodowości. 
Festiwal ICTF SOPOT zaprasza wszystkie grupy dziecięce i młodzieżowe, które chciałyby zaprezentować 
swoje osiągnięcia musicalowo-dramatyczne. Nasze miasto od zawsze tworzy przyjazny grunt dla wydarzeń 
w dziedzinie teatralnej, muzycznej i literackiej. 
Wraz z zaproszonymi gośćmi, oraz z przyjezdnymi grupami dramatycznymi, stworzymy ważne wydarzenie 
kulturalne o światowym zasięgu, przyczyniające się do tolerancji, integracji i poczucia ważności pracy dzieci 
i młodzieży, a także pracy ludzi dorosłych na rzecz dzieci i młodzieży. Uważamy, że ICTF SOPOT poprzez 
stworzenie platformy do spotkań twórców i wymiany doświadczeń, wpłynie znacząco na rozwój współczes-
nego teatru muzycznego dzieci i młodzieży.
Rangę festiwalu wyznaczają doskonali artyści i twórcy kultury, którzy w każdej edycji wejdą w skład jury 
festiwalu oraz kapituły honorowej. W  pierwszej edycji w 2018 roku zaproszonymi artystami są :

Magdalena Grzebałkowska, Joanna Czajkowska, Leszek Możdżer.

Wydarzenia festiwalowe odbywają się w różnych miejscach w Sopocie:
Teatr na Plaży / Teatr Wybrzeże - scena kameralna / Skansen Archeologiczny – Grodzisko Sopot / 
Muzeum miasta Sopot / Państwowa Galeria Sztuki / ewentualne miejsca w przestrzeni kultury miejskiej

Twórcami i organizatorami Festiwalu ICTF SOPOT – International Children”s Theatre Festival Sopot jest 
FUNDACJA SOPOCKI TEATR MUZYCZNY BAABUS MUSICALIS, która wniosła wyjątkowy wkład w rozwój 
sztuki teatralnej i rozwój edukacji dramaturgicznej dla dzieci, poprzez podniesienie wartości kulturowych i 
duchowych na pomorzu, zakładając największy teatr dziecięcy w Polsce STM BAABUS MUSICALIS.
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z̊yczymy przyjemnej zabawy



PROGRAM 

11 1312

16.00 - 17.00
Teatr na Plaży
INAUGURACJA FESTIWALU
Gala otwarcia

10.00 - 11.30
Teatr na Plaży
PRÓBA GENERALNA
„PROMYKOWE OPOWIEŚCI“
Teatr „Promyki Dziesiątki” -
szkolny teatr amatorski z Ostrołęki

10.00 - 11.00
Centrum Sopot
GRA MIEJSKA
Spotkanie przed Teatrem na Plaży 

17.00 - 19.00
Teatr na Plaży
„DRZEWKO ABY BABY“
Sopocki Teatr Muzyczny Baabus 
Musicalis 

20.00
Skansen archeologiczny – 
Grodzisko Sopot
JANTAREŁKI
Jagoda Możdżer

22.00
Skansen archeologiczny – 
Grodzisko Sopot
OGRODY SZTUK - INDONEZJA
Jagoda Możdżer

Teatr na Plaży
TEATR CHIŃSKI
Program alternatywny w razie deszczu

12.30 - 13.00
Teatr na Plaży
„PROMYKOWE OPOWIEŚCI” 
Teatr „Promyki Dziesiątki” -
szkolny teatr amatorski z Ostrołęki

17.00 - 19.00
Teatr na Plaży
„WIELKA PODRÓŻ DOROTKI“
Sopocki Teatr Muzyczny Baabus Musicalis 

09.00 - 10.00
Teatr na Plaży
PRÓBA GENERALNA 
„MAŁA KSIĘŻNICZKA“
Opera Kaszubska z Wejherowa 

12.00 - 13.00
Teatr na Plaży
„MAŁA KSIĘŻNICZKA“
Opera Kaszubska z Wejherowa 

13.00 - 14.00
Teatr na Plaży
PRÓBA GENERALNA 
„WIELKA PODRÓŻ DOROTKI” 
Sopocki Teatr  Muzyczny Baabus Musicalis 

15.00 - 16.00
Teatr na Plaży
PRÓBA GENERALNA  
Szkoły Muzycznej I stopnia 
im. Stanisława Moniuszki

17.00 - 19.00
Teatr na Plaży
KONCERT 
Szkoły Muzycznej I stopnia 
im. Stanisława Moniuszki

14.00 - 15.00
Hestia
KATAMARANY SUP 
Sopockie atrakcje dla dzieci i młodzieży

14.00 - 15.00
Hestia
KATAMARANY SUP 
Sopockie atrakcje dla dzieci i młodzieży
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10.00 - 11.00
Centrum Sopot
GRA MIEJSKA
Spotkanie przed Teatrem na Plaży 
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14.00 - 14.30
Teatr na Plaży
WYKŁAD DLA RODZICOW
Metoda Nauki Muzyki Wg Gordona

16.00 - 19.00
Teatr na Plaży
„WIELKA PODRÓŻ DOROTKI“
Sopocki Teatr Muzyczny Baabus Musicalis

19.00
Teatr na Plaży
 „FAME” MUSICAL 
 Pałac młodzieży w Warszawie - Małe Musicale
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10.00 - 11.00

Centrum Sopot
GRA MIEJSKA
Spotkanie przed Teatrem na Plaży 

13.00 - 14.00
Hestia
KATAMARANY SUP 
Sopockie atrakcje dla dzieci i młodzieży

09.00 - 10.00
Centrum Sopot
GRA MIEJSKA 
Spotkanie przed Teatrem na Plaży 

19.00
Teatr Wybrzeże 
ZAKOŃCZENIE SEZONU TEATRALNEGO 
SOPOCKIEGO TEATRU 
MUZYCZNEGO BAABUS MUSICALIS 
2017/WIOSNA 2018
Uczestnicy Aktorzy i Rodziny

11.00 - 12.00
Teatr Wybrzeże 
UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE 
FESTIWALU ICTF SOPOT 2018
Wręczenie Nagród

12.00 - 13.00
Teatr Wybrzeże
„MISKA SPECJALNA” 
Sopocki Teatr Muzyczny Baabus 
Musicalis - reż. Jadwiga Kościk

17.00 - 19.00
Teatr Wybrzeże
„WIELKA PODRÓŻ DOROTKI“
Sopocki Teatr Muzyczny Baabus 
Musicalis - reż. Jadwiga Kościk

15 PI

Spektakl Spektakl biletowany Spektakl konkursowy

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie



Teatr Na Plaży 
Aleja Franciszka Mamuszki 2, 81-701 Sopot

Skansen Archeologiczny - Grodzisko w Sopocie
Jana Jerzego Haffnera 63, 81-171 Sopot

Teatr Wybrzeże 
Bohaterów Monte Cassino 30, 80-001 Sopot

Sopot 34 Hestia 
Bitwy pod Płowcami 55, 81-731 Sopot
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Sopocki Teatr Muzyczny Baabus Musicalis
„DRZEWKO ABY BABY“

Jak wieść niesie w pewnym lesie rośnie zaczarowane drzewo. A nazywa się – BAABUS MUSICALIS. Jego 
nazwa tylko tak poważnie brzmi, w rzeczywistości drzewo jest wielce niepoważne, bo jego kwiaty mają 
wesołą muzyczną moc. Aba Baba – właścicielka drzewa, na swym miotłolocie patroluje las, aby nikomu 
nie działa się krzywda. Ciekawe czy uwierzy trzem napotkanym nicponiom Gruszce, Pietruszce i Prezeso-
wi, że należą do Kółka Miłośników Przyrody? 

Reżyseria, rearanżacja muzyczna, przygotowanie muzyczne i aktorskie dzieci, ruch sceniczny: 
Jadwiga Kościk vel Jagoda Jagson
Choreografia: Izabela Sokołowska Boulton i Jadwiga Kościk
Scenografia, kostiumy – projekt i wykonanie: Magda Bąbel Adamowska
Kostium Aby Baby i Trela: Von Ottowitz  

11.06 - 17.00 



Wejherowskie Centrum Kultury 
SPEKTAKL DYPLOMOWY „MAŁA KSIĘŻNICZKA“

Mała księżniczka” to spektakl o dojrzewaniu i co się z tym wiąże, o przeżywaniu różnych sytuacji po raz 
pierwszy, o tym, że życie jest niespodziewane i nikt z nas nie wie do końca co go spotka. 
Jest to opowieść o dziewczynce, która zachowuje swoje wewnętrzne dobro i czyste serce.
Mówi się, że fortuna kołem się toczy i to jest prawda. Ale mówi się także, że niektórzy sami wykuwają 
swój los. I to również jest prawda. Spektakl pokazuje, że jedną z ważniejszych rzeczy jest to, jakich ludzi 
mamy szczęście spotkać na swojej drodze i jacy my jesteśmy wobec innych, czasem słabszych, zależnych 
od nas osób. Pośród barwnych, różnorodnych scen, wzbogaconych widowiskowymi choreografiami oraz 
uroczymi piosenkami wyłania się pytanie - jak my zachowalibyśmy się w obliczu próby? 

Promotor: dr Aleksandra Pejcz PSRTDiM Akademia Sztuk Teatralnych we Wrocławiu
Reżyseria, libretto, scenografia filmowa, opracowanie muzyczne, ruch sceniczny: Alicja Araszkiewicz
Choreografia: Elżbieta Czeszejko
Instruktor zespołu wokalnego, teksty piosenek: Wiesława Szypelt
Wychowawca przedszkola: Alicja Cilińdź
Kostiumy: Aleksandra Bach, Joanna Paczoska
Pomoc techniczna: Krzysztof Araszkiewicz, Justyna Nerowska
Charakteryzacja: Joanna Konkiel

Występują: 
grupa animacji filmowej Animusz, 
grupy taneczne: Baccarki i Baccara Junior,
grupa artystyczna Awokado & Zoko,
dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 2, 
a także dorośli z Wejherowa i okolic.

Łączna liczba uczestników wynosi około 70 osób. 

12.06. - 12.00 



Sopocki Teatr Muzyczny Baabus Musicalis
„WIELKA PODRÓŻ DOROTKI“

WG L.F. BAUMA W ADAPTACJI A. MARIANOWICZA ORAZ STM BAABUS MUSICALIS

Gdzieś tam, gdzieś tam za tęczą … rozgrywa się pełna przygód i zaskakujących zmian akcji premiera 
musicalu pt.: „Wielka Podróż Dorotki”. Dorotka i jej wierny przyjaciel piesek Toto, podczas huraganu 
wzlatują na drzwiach stodoły wysoko i zostają przeniesieni w świat dziwów, wróżek, czarownic i innych 
tajemniczych istot. By wrócić do swego domu muszą pokonać wiele przeciwności a przede wszystkim 
dotrzeć do krainy Wielkiego Oza. Czy uda im się odnaleźć drogę do domu? Czy nikt i nic nie pokrzyżuje ich 
planów? O tym przekonają się wszyscy, którzy zechcą obejrzeć najnowszą premierę Sopockiego Teatru 
Muzycznego Baabus Musicalis. W rolę Wielkiego Oza wcielił się znakomity aktor filmowy i teatralny 
Ryszard Ronczewski, a o choreografię i ruch sceniczny zadbał znany tancerz i choreograf Maciej Florek - 
finalista i juror znany z You Can Dance. 
Spektakl zrealizowany został z udziałem Chóru Sopockiej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława 
Moniuszki pod dyrekcją Piotra Fredricha.

Reżyseria: Jadwiga Kościk vel Jagoda Jagson
Choreografia i ruch sceniczny: Maciej Florek oraz młodzi aktorzy STM Baabus Musicalis
Scenografia: Magda Bombell Adamowska 
Rearanżacja muzyczna : Joachim Łuczak
Wizualizacje: Robert Sochacki
Kostiumy: Magda Bombell Adamowska, Jagoda Jagson
Kostium Czarownicy: Katarzyna Konieczka Kostium Wróżki: Alexandra Kalkowski
Stylizacje głów: Beata Kołodziejska
Charakteryzacja: Karolina Mopii Charakteryzacja Ryszarda Ronczewskiego: Iva Kreft
Wykonanie charakteryzacji: Ewa Terech MEVKA
Dźwięk: Piotr Kądziela Światło: Mateusz Gierc Toto: Miszek

12.06 - 17.00 / 14.06 - 16.00 / 15.06 - 17.00



Jadwiga Możdżer
„OGRODY SZTUK - INDONEZJA “

WYKŁAD TEATROLOGICZNY I WARSZTATY 

Ogrody Sztuk to cykl warsztatów uka-
zujących piękno  różnorodnych kultur 
świata.
Tym razem zapraszamy na NUSANTARĘ - 
archipelag Indonezyjski.  
 
Czy wiecie że  w Indonezji  są jeszcze  
wyspy, na których   w XXI wieku  jeszcze 
się nie ukształtował się TEATR?. Mimo, 
że kultura jest tam niezwykle barwna, 
wręcz zjawiskowa,  Obserwatorzy z euro-
py chętnie nazywają ja   widowiskiem….
lecz nie teatrem!
Czym zatem jest teatr?

W Ogrodzie Sztuk  poszukiwać będziemy odpowiedzi na to pytanie, przyglądając  się  rozmaitym konwen-
cjom teatralnym   jak rozkwitającym kwiatom, które przecież mają gdzieś swoje korzenie, które czerpią 
swoją żywotność i tematykę z bogatej antycznej duchowości.
Postaramy się odpowiedzieć na pytanie zawiłe niczym  znany dzieciom dylemat: „kto był pierwszy, jajko? 
czy kura?” czyli kto pojawił się pierwszy na jawajskiej scenie: człowiek czy lalka? 
Dowiemy się jak wygląda antyczna  jawajska scena Pendopo. Poznamy rozmaite  formy Teatru Wayang 
jako:  sztukę tańca, lalki  trójwymiarowe, maski.  Poznamy Pauaskie i Floresyjskie tańce korowodowe, 
przejdziemy szybkie szkolenie z tańców towarzyskich ( z dzidą w ręku) i  wojowniczych ( bez dzidy).   Poz-
namy także etykietę Kratonu - Pałacu Sułtańskiego w Yogyakarcie. 
Dowiemy się kim jest Dhalang, Sinden, Penari i jakie jest znaczenie kulturowe  Teatru Cieni. 
 
Jak na każdy poważny wykład przystało   omawiać będziemy naukowo(!)  jakie znaczenie  w rytuałach  
teatru cieni ma  jajko i kura, i rozwiniemy ów do  symboliczny  dylemat:
 „Kto  był pierwszy” jako prekursor Teatru Cieni?  Chińczycy czy Jawajczycy ?
 
Podczas warsztatu uczestnicy będą mogli spróbować swoich sił jako animatorzy lalek oraz zobaczyć na 
żywo unikalne tańce indonezyjskie w oryginalnych kostiumach.  

Prowadzenie: Jadwiga Możdżer  -  Indonezjolog, aktorka,  tancerka, reżyser, choreograf. 

12.06. - 19.00 



Teatr PROMYKI DZIESIĄTKI (kat. teatr dziecięcy)
Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce
„PROMYKOWE OPOWIEŚCI“

Teatr „Promyki Dziesiątki” to szkolny teatr amatorski skupiający dzieci z klas integracyjnych. Został 
utworzony w 2002 r.
W obecnej chwili w skład grupy teatralnej wchodzi 24 osoby. Oprócz tego, że są utalentowani  to przede 
wszystkim świetnie się bawią. Lubią przebywać we własnym towarzystwie. Stać ich na zagranie poważ-
nej roli umierającego Jezusa, jak i wesołych bohaterów przedstawień satyrycznych. Chętnie biorą udział 
w warsztatach teatralnych, by poddawać się diamentowej obróbce, a potem wykorzystać elementy 
pantomimy, teatru ruchu, tańca a nawet gry z lalką czy kukiełką. 

Pisaniem scenariuszy, bądź wyszukiwaniem i reżyserią zajmuje się  p. Lidia Parda.
We wszystkich pracach teatralnych bierze udział niezastąpiona p. Bogumiła Przytuła. 
Obydwie są nauczycielkami kształcenia zintegrowanego od  ponad 25 lat. Prowadzą teatr z zamiłowania 
jako zupełne amatorki, dostrzegając zbawienny wpływ tej aktywności i formy pracy z dziećmi na 
kształtowanie młodych charakterków.

13.06. - 12.30 



Jadwiga Możdżer
„JANTAREŁKI“

JANTAREŁKI to wyłuskane z piasku codzienności stare pomorskie legendy pełne słońca, pachnące sztor-
mem, tętniące pomrukami nieokiełznanego morza… opowiadane przez Bałtyczankę… która przegadał-
by stado mew! Pod kapeluszem której mieści się więcej dobrych rad niż śledzi w Bałtyku! Rybaczki która 
chwyta historyczne wątki jak flądry w sieć i obdziela nimi sowicie każdego, kto dryfuje na łódeczce
ciekawości po meandrach tradycji. 
Opowieściom towarzyszy praca, pojedynek na szczotki, turniej o trofeum solonego śledzia, zmagania w 
matni, rybackie tańce, zabawy przyśpiewki i trotuarowe cechowe pohulanki.
Janterełki? Pleciołki? Pogaduszki? To wszystko wpada jak wiatr do ucha, gdy ręce zajęte są szorowa-
niem łódki. Ten, komu wiedza za szybko nie wyleci drugim uchem może wygrać bursztynyjantary - łzy 
prastarych drzew. Przyjrzymy się wartościom etycznym, zwyczajom świątecznym i powszedniej obycza-
jowości którą honorowano dawniej.

Niech uważa ten kto lubi kłamstewka, gdyż wedle starogdańskiej tradycji może zostać udekorowany 
suszona flądrą!

Prowadzenie: Jadwiga Możdżer

Warsztat trwa ok. 45- 60 minut. (W zależności od ilości fląder, które zdołamy wyśledzić.:-)

13.06. - 19.00 



 Pałac młodzieży w Warszawie - Małe Musicale
„FAME“

„Fame – znaczy Sława” opowiada o młodych ludziach, którzy – marząc o światowej sławie – rozpoczy-
nają naukę w renomowanej Szkole Sztuk Artystycznych. Bohaterowie są bardzo różni – jedni „na zabój” 
pragną sławy i za wszelką cenę próbują się „wybić”. Inni trafili do niej przypadkowo, a jeszcze innym 
zależy przede wszystkim na wypracowaniu i osiągnięciu perfekcji w tym, co robią. Skupiają się więc na 
sumiennej pracy i stałym udoskonalaniu warsztatu. 
Fame to opowieść o marzeniach, talencie, pierwszej miłości, pasji życia oraz o dominującym pragnieniu 
młodych ludzi, by odmienić swój los i zrobić karierę...a także o cenie, jaką trzeba zapłacić za sukces...  
Jest to jeden z najbardziej znanych musicali na świecie. Najpierw, w 1980 r., reżyser Alan Parker –nakrę-
cił film muzyczny o tytule „Fame”, czterokrotnie nominowany do Oscara. Następnie powstał serial tele-
wizyjny, aż wreszcie światowej sławy musical.  Autorem muzyki musicalowej jest Steve Margoshes, zaś 
libretto wyszło spod pióra José Fernandeza. Prapremiera światowa „Sławy” miała miejsce w Miami w 
1988 r., natomiast prapremiera polska miała miejsce w  1997 r. w Teatrze Powszechnym w Radomiu a jej 
twórcami byli Wojciech Kępczyński i Maciej Pawłowski, zaś tłumaczenie jest autorstwa  Klaudyny Rozhin.

Przygotowanie  wokalne:  Piotr Paszkiewicz 
Przygotowanie  choreograficzne: Anna Gilla
Przygotowanie aktorskie i reżyseria  – Magdalena Ciechańska 
Instruktorzy społeczni: Magdalena Gozdawa-Leonowicz, Dominika Palewicz

OBSADA 
Dyrektorka: Zuzanna Kolebacz,  Nauczycielka tańca: Marta Muranowicz / Karolina Olczak,
Nauczycielka aktorstwa: Aleksandra Śliwińska,    
Nauczycielka muzyki: Aleksandra Kulik / Julia Zielska Serena: Julia Wilicka
Nick: Jan Skoniecki Carmen: Daria Sobiech Tyron: Grzegorz Prasalski-Gliwic Iris: Milena Karpińska/Pau-
lina Li-U-Fa- Falkowska Schlomo: Albert Zieliński, Grace: Anna Gavrites, Joe: Stanisław Milfort, Mabel: 
Weronika Majos, Uczniowie: Anna Birecka,  Barbara Dulny, Julia Dusza, Marta Konopka, Anna Krzysztoszek, 
Joanna Kupras, Nadia Windyga, Natalia Zawiślak

14.06. - 19.00 



Sopocki Teatr Muzyczny Baabus Musicalis
„MISKA SPECJALNA“

Choć czasoprzestrzeń ciągle się zakrzywia to nas 
przyciąga w jedno to samo miejsce - STM BAABUS 
MUSICALIS KOSMICZNA PREMIERA MISKA SPECJALNA. 
Grupa naukowczyń na czele z profesorką, jest o 
krok od nawiązania łączności z mieszkańcami innej 
galaktyki, Niestety dzień okazuje się dla nich nie tak 
szczęśliwy jak się tego spodziewały, a wszystko za 
sprawą pewnej dziewczynki łapiącej na swój telefon 
komórkowy „pikemony”. Czy przybyszki z innej 
planety zdołają nawiązać kontakt z wyczekującymi 
ich pracownicami instytutu badawczego? Czy co raz 
większa intensywność relacji smartfona z człowie-
kiem może skutecznie zmienić losy świata? 

Za kanwę spektaklu posłużyło słuchowisko Teatru Pol-
skiego Radia pt. „Misja Specjalna”, autorstwa Tomasza 
Macieja Trojanowskiego. 

Reżyseria: Jadwiga Kościk vel Jagoda Jagson
Choreografia i ruch sceniczny: Maciej Florek 
Scenografia: Magda Bombell Adamowska 
Muzyka: Maciej Kuberna, Tomek Lipiński, Fisz/Emade
Wizualizacje: Ania Rudak, Mateusz Gierc
Kostiumy: Magda Bem, Jagoda Jagson, Magda Bombell Adamowska
Charakeryzacja: Karolina Bastrykin MOPII
Udźwiękowienie: Mateusz Lipiński, Jagoda Jagson
Dżwięk: Piotr Kądziela
Światło: Mateusz Gierc
Foto: Agnieszka Bereźnicka 
Oprawa graficzna: Jakub Bereźnicki
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Asystentka: Ula Wiercińska, Małgorzata Rutkowska
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Majorka Zorka: Mila Jankowska, Hanna Bzdeń
Kosmitka Zydka: Weronika Sząszor 
Dziewczynka: Julia Bereźnicka, Ewa Wiśniewska 
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