
Szkoły Podstawowe  

2019/20
Interaktywne spektakle  

po angielsku dla  
uczniów

It was a wonderful 
experience to watch 

your performace at our 
school, not less than to 

watch my students watch 
your performance ;P The 
kids were so excited and 

involved!

ZSO STO Warszawa

www.thebeartheatre.com
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• Interaktywne przedstawienia po angielsku dla uczniów w wieku 5–19 lat • występujemy już od 20 lat! 
• co roku występy dla ponad 90.000 uczniów • spektakle we Francji, Austrii, Czechach, Polsce i na Słowacji 

• Native speakerzy i biegle mówiący po angielsku aktorzy z całego świata

O teatrze 
The Bear Educational Theatre wystawia interaktywne przedsta-
wienia zasadniczo odmienne od innych produkcji anglojęzycz-
nych. Zostały zaprojektowane tak, by wystawiać je bezpośrednio 
w szkołach, a trudność językowa jest dostosowana do wieku i po-
ziomu widzów. 

Wszystkie przedstawienia znajdą państwo na stronie  
 www.thebeartheatre.com

Przedstawienia możemy zagrać w Waszej szkole lub w lokalnym 
domu kultury czy teatrze.

Jackie and the Giant 
Pasjonująca opowieść o małej dziewczynce Jackie, uciekającej przed Złym Olbrzymem i spotykającej na swej 
drodze pomocnego Dobrego Olbrzyma. Ponieważ w Królestwie Olbrzymów mówi się po angielsku, Jackie 
nie obejdzie się bez pomocy małych widzów, którzy w naturalny sposób zostaną wciągnięci w sam środek 
zawrotnej akcji.

Fair Bear
Wszyscy czekają na ogłoszenie wyników konkursu na najpiękniejszego psa w hotelu Colourful. Jednak na noc 
przed rozstrzygnięciem, ktoś kradnie kilka psów. Podejrzenie pada na misia Fair, ale czy Fair jest rzeczywiście 
winny?

The Alien Grammar Show
Uwaga, w waszej szkole wylądowali obcy! Możecie ich zdemaskować tylko z pomocą Agentów w czerni. Bardzo 
energiczne, interaktywne przedstawienie o wartkiej i zaskakującej akcji.

The Let‘s Go Travel Show
Ola z Polski ma chłopaka Martina z Anglii. Martin prosi Olę o rękę i proponuje rozpoczęcie wspólnego życia w 
Wielkiej Brytanii. Ola nigdy nie była w Wielkiej Brytanii, więc Martin zabiera ją (razem z publicznością) w podróż 
po wyspie, aby w krótkim czasie pokazać ‘the best of Britain’. Ostatecznie publiczność decyduje, jeśli Ola poślubi 
Martina.

Level: Elementary | Age: 6–10

Level: Elementary | Age: 6–10

Level: Pre-Intermediate | Age: 11–14

Level: Intermediate | Age: 12–16

Informacja i rezerwacje: 
www.thebeartheatre.com | david@thebeartheatre.com | +420 775 592 414

cena już od 

8 zł
za osobę

Cena
•  W przypadku zamówienia jednego przedstawienia  

w Państwa placówce, cena wyniesie 1300 zł za przedstawienie

•  W przypadku zamówienia dwóch przedstawień  
w Państwa placówce, cena wyniesie 1200 zł za przedstawienie

•  W przypadku zamówienia trzech przedstawień  
w Państwa placówce, cena wyniesie 1100 zł za przedstawienie

Maksymalna liczba uczniów podczas jednego przedstawienia to 150. Szkoły mogą połączyć się i złożyć wspólne zamówienie, aby 
zaoszczędzić pieniądze. Cena za jednego ucznia wynosi od 8 zł (w zależności od ilości zamówionych przedstawień).
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