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Do Lubuskiego Teatru można wejść wprost z deptaka. Prowadzi do niego troje 
drzwi z klamką. Najbardziej z prawej strony znajduje się wejście z podjazdem 
dla niepełnosprawnych.

D r o g a  d o  t e a t r u



Po wejściu do teatru znajdujemy się w holu kasowym: kasa teatru jest 
po lewej stronie. W kasie mamy pętlę indukcyjną. Na wprost nas znajdują 
się rozsuwane automatycznie drzwi, prowadzące do foyer teatru.

KASA



Kasa, okienko jest wyposazone w mikrofon i głośnik.



Po przejściu przez rozsuwane drzwi znajdujemy się w głównym holu teatru. 
Po przejściu przez nie zostaną nam sprawdzone bilety. 

FOYER PRAWA STRONA



 
 
 

FOYER LEWA STRONA



 
 
Następnie możemy udać się do szatni, które znajdują się po lewej...

SZATNIA PRAWA STRONA



 
 
...i po prawej stronie.

SZATNIA LEWA STRONA



 
 
 
Na końcu holu z lewej strony znajdują się toalety (męska i damska).  

TOALETY



TOALETA I WINDA

Na końcu holu z prawej strony znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych 
oraz winda.

Osoby wjeżdżają windą pod opieką Obsługi Widowni.



Z głównego holu, w którym się znajdujemy, można wejść wprost na widownię 
Dużej Sceny Lubuskiego Teatru. Po lewej i prawej stronie holu znajdują się trzy 
dwuskrzydłowe drzwi, otwierane na krótko przed rozpoczęciem spektaklu.



 
 
Tak wyglądają wejścia po prawej stronie.



Jeśli przedstawienie odbywa się na Scenie Kameralnej, na krótko przed 
rozpoczęciem spektaklu Obsługa Widowni prowadzi widzów schodami 
na trzecie piętro teatru. 

 



 
 
 
Wejście na salę kameralną.



 
Jeśli spektakl odbywa się na Scenie Stańczyk, na widownię wchodzi się 
schodami z prawej strony holu, prowadzącymi na balkon. 



 
 
 
Wejście na Scenę Stańczyk.



 
 
 
W tym samym miejscu umieszczone są wejścia na balkony widowni Dużej 
Sceny Lubuskiego Teatru.



Głównym elementem scenografii jest drewniana szafa, która stoi na środku 
sceny. Po otwarciu drzwi okazuje się, że w środku szafy zostało namalowane 
wnętrze domu babci. Na malunku widać umiejscowione w głębi okno, pod 
którym stoi stół. Na stole znajduje się mała beczka, koszyk z jabłkami oraz 
słoik, przykryty ścierką.  
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S c e n a  K a m e r a l n a

Jeśli spektakl odbywa się na Scenie Stańczyk, na widownię wchodzi się 
schodami z prawej strony holu, prowadzącymi na balkon. 



Na wewnętrznej stronie drzwi z lewej strony namalowane jest wiadro. Na 
drzwiach z prawej strony jest czarny kot, siedzący na stołku.



W szafie ukryty jest też stołek, na którym podczas spektaklu siedzi babcia. 
Kobieta wynosi go z wnętrza przed szafę. Pozostałe ściany szafy również 
są pomalowane. Na jednej ścianie bocznej namalowane zostało ognisko, na 
drugiej duże drzewo w lesie.



Z tyłu szafy znajdują się drugie drzwi. Po ich otwarciu widać piękny, kolorowy, 
magiczny las. W spektaklu grają zarówno aktorzy, jak i lalki.



Babcia

Starsza kobieta, ubrana w czarną bluzkę i jasną spódnicę. Oprócz tego ma 
na sobie jasny fartuszek. Na głowie ma zawiązaną kolorową chustkę. Nosi 
duże okulary w grubych oprawkach. Chodzi w fioletowych kapciach.



Kaj (lalka)

Chłopiec o bujnych, rudych włosach. Ubrany jest w jasną koszulę i dżinsowe 
ogrodniczki. Na nogach ma czarne buty. Animowany jest przez mężczyznę, 
ubranego na czarno.



Gerda (lalka)

Dziewczynka o spiczastym nosie i długich, rudych włosach. We włosach 
ma fioletowe kokardki ze wstążek. Ubrana jest w jasną bluzkę oraz ciemną 
sukienkę w różowe kwiatki. Animuje ją kobieta w czarnym stroju. 



Królowa Śniegu (lalka)

Duża postać pięknej kobiety w białej sukni. Ma jasne włosy i duże oczy, które 
są namalowane na twarzy. Jej suknia składa się z kilku nachodzących na 
siebie warstw białego materiału i ma dużo falbanek. Królowa jest animowana 
przez aktorkę ubraną na czarno.



Diabły

Aktorzy w czarnych strojach, stojący po dwóch stronach szafy. Na twarzach 
mają białe maski, a na głowach świecące, czerwone rogi. Na szafie znajduje 
się lalka Diabła. To mała postać z rogami, ubrana na czarno. Wokół głowy 
ma duży kołnierz.


