John Bauer – Trole (1915)

O górskich
stworach
i innych
potworach
Trolle mieszkają w górach Norwegii – są bardzo silne, ale
niezbyt mądre. Pilnie strzegą
skarbów tak, by tylko najodważniejsi z ludzi mogli odnaleźć
ukryte kosztowności. Jednym
z takich śmiałków był Peer, norweski chłopak z rodziny Gyntów. Długo wędrował po skalistych zboczach zanim odszukał
grotę Króla Gór. Udało mu się
nawet pokonać kręty i ciemny
korytarz, który prowadził do
największej komnaty jaskini.
Wtedy jednak potknął się o kawałek skały, a odgłos upadku
obudził trolle pilnujące skarbów. Peer nie namyślając się ani
chwili wziął nogi za pas i zaczął
biec tak szybko, jak tylko potrafił. Z rozzłoszczonymi trollami
lepiej nie zadzierać!
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poranki i popołudnia
dla najmłodszych:
w sali koncertowej
i w sali kameralnej

(1/2015)

13 lutego 2015

SPRZEDANA
NARZECZONA

wydawca Filharmonia Narodowa

szukiwania nie odniosły skutków – Jeniczek
zniknął na dobre.
Kilka lat później do wsi przybył przystojny
młodzieniec, który od razu wpadł w oko Ma
rzence – córce gospodarza Kruszyny. Dziewczy
na również spodobała się chłopakowi i wkrótce
zostali parą. Marzenka nie wiedziała, że jej
ukochany to zaginiony syn Tobiasza Michy,
Jenik. Zobaczcie, jak historia potoczyła się dalej:

Dawno temu, w małej czeskiej wsi mieszkał
bogaty gospodarz, Tobiasz Micha. Miał piękną
żonę i mądrego syna o imieniu Jenik.
Niestety, pewnego dnia żona Tobiasza za
chorowała i umarła. Po kilku latach Tobiasz
ożenił się ponownie i urodził mu się drugi syn,
głupiutki Waszek. Nowa żona bardzo nie lubiła
Jenika i codziennie mu dokuczała. W końcu
chłopak nie wytrzymał i uciekł z domu. Po

Ojciec Marzenki,
Kruszyna, rozmawia
ze swatem Kecalem.
Kecal słynął we
wsi z tego, że
dziewczynom
znajdował bogatych
mężów, a chłopakom –
dobre żony.
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Niedługo mają się odbyć zaręczyny Marzenki. Niestety to nie Jenik ma być jej
narzeczonym. O tym, kto nim zostanie, zdecyduje ojciec Marzenki.
Marzenka dowiedziała się, że jej
narzeczonym ma
być Waszek, syn
bogatego gospodarza, Tobiasza
Michy. Aby do tego
nie doszło, dziewczyna spotyka się
z Waszkiem i próbuje go do siebie
3
zniechęcić.

2
Kecal próbuje przekupić Jeniczka, by ten
wyrzekł się ukochanej.
Jeniczek się zgadza,
ale pod warunkiem,
że Marzenka wyjdzie
za mąż za syna Tobiasza Michy. Kecal jest
zadowolony, wszystko
idzie zgodnie z jego
planem.

©Wszelkie prawa, w tym prawa autorów i wydawcy, zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów i innych części wydawnictwa bez zgody wydawcy zabronione.
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Więcej muzycznych opowieści
o Peer Gyncie i górskich stworach usłyszycie na koncercie
8 marca w Sali Koncertowej.
W skalistej pieczarze w zupełnie
innym miejscu świata, bo aż za
piątym lasem i siódmą górą, „żył
sobie potwór z dziwną fryzurą.
Miał żółtą brodę, różowe baczki,
a na łbie rude, sterczące kłaczki.” Tak opisała potwora Małgorzata Strzałkowska w swoim
wierszu. Jego historię będziecie
mogli poznać 15 marca podczas
koncertów pt. Rymy i rytmy, a na
razie narysujcie, jak go sobie
wyobrażacie. 
Malina Sarnowska

Ramka na portret potwora:

Tekst: Aleksandra
Stegienko
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Rysunki: Klara
Badylowska

Kecal mówi Marzence o umowie z Jeniczkiem. Marzenka nie może uwierzyć
w to, że ukochany ją sprzedał.
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Waszek dowiaduje się, że dziewczyna, z którą rozmawiał, to w rzeczywistości
jego przyszła narzeczona.

Czy domyślacie się, co stało się dalej?

zagadki Dla ośmiolatki

(i dla wszystkich innych dzieci, które potrafią czytać)
W zdaniach zamieszczonych poniżej ukryły się nazwy trzech instrumentów na literę
„f”. Czy potrafisz je odszukać? Odpowiedź znajdziesz na drugiej stronie AFISZA.

Fantastyczna wiadomość: babcia Genowefa gotuje dziś obiad dla
całej rodziny!
Frytki lub gotowane kartofle to dobry dodatek do pieczeni.
Farfalle, fagottini i fettuccine to słowa włoskie, podobnie jak
mezzoforte, piano i fortissimo, jednak te pierwsze oznaczają
rodzaje makaronu, a te drugie dynamikę w utworach
muzycznych.
Na koncerty z udziałem trzech instrumentów na literę „f” zapraszamy
do sali kameralnej 19 kwietnia.
Poranne i Popołudniowe koncerty dla dzieci
Sala Koncertowa

•
•
•

Na przedstawienie
operowe
Sprzedana
narzeczona
z muzyką
BedŘicha Smetany
zapraszamy
do Sali Kameralnej
22 lutego.

15 lutego, g. 11.00 i 14.00 Muzyczne pary
8 marca, g. 11.00 W krainie trolli
12 kwietnia, g. 11.00 i 14.00 Od ucznia do
koncertmistrza

Poranki i Popołudnia dla Małych Melomanów
Sala Kameralna

• 22 lutego, g. 11.00 i 14.00 Śpiewane opowieści
• 15 marca, g. 11.00 i 14.00 Rymy i rytmy
• 19 kwietnia, g. 11.00 i 14.00 Trzy razy „f” –
flet, fagot i fortepian

zagadka obrazkowa

Jaki to instrument?
Instrumenty te wchodzą w skład orkiestry
symfonicznej, która wystąpi w Filharmonii
8 marca w programie W krainie trolli.

