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       „Dotknąć teatr.” 

Witajcie! 

 Mam na imię ania i  odzę do Oglnoktałcącej Szkoły Baletowej  

im. F. Parnella w Łodzi. ocia mam dopiero dziesięć lat, w kady weekend 

gram w pedstawienia w teate. Jeśli jesteście ciekawi, w jakim spektakl 

występję,  odźcie za mną.  

Najpierw zajymy za krtynę. Akcja spektakl rozgrywa się w Wigilię 

Boego Narodzenia, więc na scenie czeka pięknie dekorowana oinka,  

ktrą widzowie ują w pierwym akcie. J teraz wydaje się da,  

ale w eczywistości jest ogromna. Więkość dewka sowana jest pod 

podłogą. Gdy grana peze mnie boaterka zaśnie, pyśni jej się,  

e  oinka rozrasta się do olbymi rozmiarw. Wwczas całe dewko 

wyłoni się spod podłogi dzięki specjalnem meanizmowi   krytem pod 

sceną i sterowanym kompterowo. Taki  zmyślny  ądzeń jest  

w teate co niemiara, a obsłgje je ekipa teniczna   ędjąca  

po drgiej stronie sali, o tam, za widownią.  

Zapraszam was dalej, za klisy. Teraz panje t  spokj, jednak t   

ped spektaklem  jelibyście straszliwy rozgardiasz. Wędzie kłębią się 

tancee, kty rozgewają się, pypominają sobie kroki i eroicznie 

walczą z tremą. Wokł ni    kątają się arakteryzatoy poprawiający im 
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makija i kostimy. Ci, kty mszą dłej poczekać na swj występ, 

zostają w garderoba  taki jak ta. Od raz widać, e to pokj 

najmłody baletnic. Młodzi tancee do czas spędzają poza domem, 

więc moje koleanki dekorowały garderobę  koanymi plszakami,  

fotografiami bliski i plakatami    lbiony  gwiazd tańca. 

Nad garderobami mamy sale prb. We wystki  trwają właśnie ćwiczenia. 

Tancee trenją codziennie, aby tymać ciało w jak najlepej formie. 

Widzicie ty      łopcw? To Jrek, Jzek i Wawyniec, moi koledzy  

ze szkoły. W spektakl grają piernikowy   ołniey. yba wracają właśnie  

z gabinet reabilitanta, bo wyscy tej zdradzają oznaki kontzji,  

a Jrek dodatkowo ma na głowie gza. Staramy się na siebie waać, ale  

w czasie powtaania  kładw   oreograficzny  nawet najlepym 

zdaają się padki i stłczki. A to baletmist     bert – reyser 

spektakl i odtwrca roli mojego ojca estnego. Moe pozwoli nam 

chylić dwi do ktrejś z sal i podejeć prbę? Niestety, mwi,  

e tanceom nie wolno teraz peszkadzać.  

W takim razie t się poegnamy. Ale serdecznie zapraszam was na wieczr. 

Zgadliście j, jakie pedstawienie pokaemy? Tak, to będzie „Dziadek  

do oew” - balet do mzyki Piotra Czajkowskiego. waacie,  

e mzyka powana i balet to nda? Nie raz słyszałam takie mardzenie. 

Ale uwiecie mi, wyscy nasi goście oglądają nas jak zaipnotyzowani.  

Teatr Wielki w Łodzi czeka i na was! 
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Ó– różowe od dziś będzie,  
granatowe rz – wszędzie,  
ż- zielone niezawodnie,  

h – brązowe, bardzo modnie,  
sz - wyjątki - czerwone,  

u i ch – czarnym posmolone 


