
 

 
 
 

20 września | 9.oo – dla grup zorganizowanych | 17.3o – dla widzów indywidualnych 
Impart, sala kameralna 
„Zaczarowany stół” – Klinika Lalek, Wrocławski Teatr Dla Dzieci 
Dla dzieci od 3 roku życia 
Premiera spektaklu 

21 września | 9.oo, 11.oo – pokazy dla grup zorganizowanych 
Impart, sala teatralna 
„Coś na ząb” – Zdrojowy Teatr Animacji z Jeleniej Góry 
Dla dzieci od 3 roku życia 
Spektakl z tłumaczeniem na język migowy  i z audiodeskrypcją 

21 września | 10.oo – dla grup zorganizowanych | 17.3o – dla widzów indywidualnych 
Impart, sala kameralna 
„Macbeth” – The Pocket Oxford Theatre, Wielka Brytania 
Dla dzieci od 6 roku życia 
Spektakl w języku angielskim 

22 września | 10.3o – dla grup zorganizowanych | 17.oo – dla widzów indywidualnych 
Impart, sala teatralna 
„A Man Called Rolex” – Teatergruppen  Batida, Dania –  
Dla dzieci od 12 roku życia  
Spektakl w języku angielskim z polskimi napisami 

22 września | 9.oo – dla grup zorganizowanych | 18.oo – dla widzów indywidualnych 
Impart, sala kameralna 
„Muzyk, który zagrał księżyc” – Yasna Group, Iran  
Dla dzieci od 8 roku życia 
Spektakl zrozumiały także dla widzów anglojęzycznych 

23 września | 12.oo, 16.oo – pokazy dla widzów indywidualnych 
Impart, sala teatralna 
„Strach ma wielkie zęby” – Baj Pomorski z Torunia 
Dla dzieci od 3 roku życia 



 
 
23 września | 14.oo, 17.oo – pokazy dla widzów indywidualnych 
Impart, sala kameralna 
„Małe niebieskie, małe żółte” – Teatra Lalek Maribor, Słowenia 
Dla dzieci od 3 roku życia 

24 września | 12.oo, 16.oo – pokazy  dla widzów indywidualnych 
Impart, sala teatralna  
„Ostatnia sztuczka Georgesa Mélièsa” Divadlo DRAK, Czechy 
Dla dzieci od 7 roku życia 
Spektakl bez słów 

24 września | 10.oo, 15.oo – pokazy dla widzów indywidualnych 
Impart, sala kameralna 
„K jak Kameleon” – Toihaus Theater, Austria 
Dla dzieci w wieku 1,5-6 lat 
Spektakl bez słów 
 

Rezerwacji grupowych i indywidualnych można dokonywać w kasie Impartu – tel. 71-341-94-

32 (godz. 12.oo-18.oo), dział sprzedaży – tel. 71-71-27-100 (godz. 9.oo-16.oo) i pod adresem 

rezerwacje@impart.art.pl  
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