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                      „Jakie będą nasze dzieci, taki będzie Świat” 
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O nas. 

 

 

 

 

Autorski projekt „Edukacja poprzez sztukę” powstał 20 lat temu, mając na celu  

uwrażliwienie młodego widza na Sztuki Piękne. 

 

 

W ramach tego projektu powstał interdyscyplinarny Teatr Tralalina, który realizuje spektakle 

muzyczno-teatralne  dla dzieci i młodzieży w wieku od 3-12 lat.  

 

 

Nasze spektakle posiadają żywą, literacką narrację, a ich warstwę muzyczną stanowią 

najbardziej znane utwory ze światowego repertuaru muzyki poważnej, kompozycje własne, 

oraz utwory z repertuaru dziecięcego wykonywane „na żywo”. 

 

 

Podczas przedstawień łączymy słowo mówione,  muzykę,  taniec i  śpiew, gdzie podczas 

interesującej akcji scenicznej w bogatej  scenerii  przewijają się postacie z różnych bajek i  

epok, które uczą i bawią dzieci.    

 

 

Nasze spektakle są interaktywne, ponieważ  ważne jest dla nas aby widz nie był tylko  ich 

biernym odbiorcą, ale biorąc w nich czynny udział, przyczyniał się do ich współtworzenia. 

 

 

Zrealizowałyśmy ponad 1500 spektakli występując w szkołach, przedszkolach, centrach 

kultury i sztuki, a także na imprezach plenerowych, ucząc i bawiąc około 15000 dzieci. 

Współpracujemy z Filharmonią Bałtycką, Klubem Twórczym „Plama” i Państwową Galerią 

Sztuki w Sopocie. 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do współpracy 

 

 

 

 

            Laura Haras                                                                   Halina Cichoń – Haras                                                  
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Repertuar  spektakli sezon 2016/ 2017: 

 

„Jesienna zabawa z muzyką”............................................................................................... str 5   

„Pyza na polskich dróżkach”............................................................................................... str 5 

„Na całej połaci śnieg”........................................................................................................ str 5 

„Święta tuż, tuż”................................................................................................................. str 6 

„Cudowny czas karnawału” ...............................................................................................str 6 

„Kocie zabawy z muzyką” ................................................................................................. str 6 

„Jak Koszałek Opałek szukał wiosny” .............................................................................. str 7 

„Wolfgang Amadeusz Mozart  - cudowne dziecko” .......................................................... str 7 

„Bajka uczy, bajka gada, bajka dziwy opowiada” ............................................................ str 8 

„Morska opowieść” ........................................................................................................... str 8 

„Muzyka Fryderyka dla każdego smyka” .......................................................................... str 9 

Artyści – notatka................................................................................................................. str 10 

      *** 
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„Jesienna zabawa z muzyką” 
 

 W spektaklu "Jesienna zabawa z muzyką" występują – Czarodziejka Tralalina, Pani Jesień 

oraz Dworka z dworu królowej Bony. 

 

Tralalina wyczarowuje na fortepianie jesienne klimaty, a utwory m.i. Preludium Deszczowe – 

Fryderyka Chopina czy "Jesień" – Antonio Vivaldiego, wspaniale trafiają do dziecięcej 

wyobraźni. 

 

Królewska "Jesienna ballada" którą dzieci mogą usłyszeć na początku, powraca na 

zakończenie, a wraz z nią dworka z dworu królowej Bony, która przy akompaniamencie 

renesansowej muzyki uczy dzieci  tańca renesansowego i opowiada  o dawnym czasie 

Renesansu. 

 

 
 

„Pyza na polskich dróżkach” 

 
W spektaklu "Pyza na polskich dróżkach"  dzieci „wędrują” z tytułową Pyzą, poznając 

najpiękniejsze regiony Polski oraz  ich najbardziej charakterystyczne cechy.  

 

Dzieci biorą czynny udział w barwnym korowodzie ludowych tańców takich jak krakowiak, 

kujawiak, czy taniec góralski, poznając takie  terminy jak : hymn, godło, flaga, herb czy 

stolica. 

 

Przedstawienie ma zabarwienie patriotyczne i choć na zakończenie dochodzimy do tego że 

Polska  jest  dziś częścią Unii Europejskiej, to naszych słuchaczy uczymy, powtarzając za 

Rejem że cyt. „ Polacy nie gęsi iż swój język mają” 

 

 

 
          

„Na całej połaci śnieg” 
 

W spektaklu  pt." Na całej połaci śnieg" dzieci  zobaczą cały korowód zimowych postaci : 

groźną Syberyjską Panią Zimę, ulotną Wróżkę Cukrową z baletu Piotra Czajkowskiego pt. 

„Dziadek do orzechów” która zatańczy na pointach i zaprosi dzieci do wspólnej zabawy, oraz 

Barokową Królową Śniegu.  

 

Ponadto Czarodziejka Tralalina „wyczaruje” na fortepianie najbardziej znane „zimowe 

utwory” ze światowego repertuaru muzyki poważnej t. j. "Zima" – Antonio Vivaldiego,      

Scherzo h – moll Fryderyka Chopina /z motywem kolędy "Lulajże Jezuniu"/ czy Sonatę 

Księżycową Ludwika van Beethovena.  
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„Święta tuż, tuż” 
 

 

Urokliwy i nastrojowy spektakl pt. „Święta tuż, tuż” związany jest z magią Świąt Bożego 

Narodzenia. Obok kolęd czy popularnych świątecznych piosenek śpiewanych wspólnie, 

Tralalina wraz z Aniołem snują opowieść o świątecznych zwyczajach nie zapominając o 

sensie i prawdziwej istocie Świąt Bożego Narodzenia. 

 

 

 

                                   

                                
                        

„Cudowny czas karnawału” 
 

 

„Kiedy na świecie szaleje zima, czas karnawału się zaczyna, bawią się wszyscy starsi i 

młodzi, Królowa Zima też na bale chodzi. A kiedy tańczy to wicher wieje, śnieżne zamiecie, 

śnieżne zawieje, królewskie szaty iskrzą gwiazdami, królewskie sanie dźwięczą 

dzwoneczkami!” 

 

W spektaklu „Cudowny czas karnawału” występują Karnawałowy Pajacyk Psikus,  

Czarodziejka Tralalina i „Wiedeńska” Królowa Zima, którzy wprowadzają  publiczność w 

muzyczny świat operetki i  walca wiedeńskiego . 

 

 
                                                     

 

 

„Kocie zabawy z muzyka” 

 
 

Jeśli nie znacie Kota Tralalota, znanego leniucha i pieszczocha, to w tym przedstawieniu go 

poznacie i z pewnością pokochacie! 

 

Zaś Czarodziejka Tralalina nauczy Kota, że to niebezpieczna  psota, do kontaktu wkładać 

łapę, bo w kontakcie mieszka prąd i każde dziecko o tym wie, gdy tam łapę włoży się, to się 

może skończyć źle!  

 

W przedstawieniu pt. "Kocie zabawy z muzyką" dzieci poznają klucz wiolinowy, sekrety 

dotyczące prądu i elektryczności, a także pomagają Kotu zrobić wiosenne porządki i 

przygotować się na przyjście Pani Wiosny. 

Postać Kota Tralalota  w niezwykle dowcipny sposób, uczy dzieci poprzez zabawę. 
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„Jak Koszałek Opałek szukał wiosny” 
 

 

 

Przecież zima nie może trwać wiecznie!  

Król krasnoludków Błystek wysyła swego najbardziej uczonego krasnoludka, Koszałka 

Opałka, aby oznak wiosny na świecie poszukał. 

 

Jeśli chcecie się dowiedzieć czy Koszałek Opałek spotkał Panią Wiosnę i  

dokąd doprowadziły go te poszukiwania , musicie koniecznie obejrzeć nasz spektakl! 

Obok Koszałka Opałka wystąpi Czarodziejka Tralalina która wcielając  się w postać Pani 

Tradycji będzie snuć  opowieść o Świętach  Wielkanocnych, i związanych z nimi zwyczajach.  

 
Tralalina jak przystało na muzyczną czarodziejkę wyczaruje nam na fortepianie wiosenną 

muzykę takich kompozytorów jak: Dworzak, Vivaldi, Lutosławski i Karłowicz. 

 

 

 

               

 

„Wolfgang Amadeusz Mozart – cudowne dziecko” 
 

 

Każde dziecko jest wyjątkowe i cudowne. Cudownie mądre, cudownie dobre, cudownie 

zdolne. To od nas – dorosłych zależy czy tą wyjątkowość zauważymy i nią umiejętnie 

pokierujemy.   

 

„Wolfgang Amadeusz Mozart – cudowne dziecko”, to spektakl o takim właśnie cudownym 

dziecku, które zostało okrzyknięte geniuszem, nie skończywszy 10 lat.   

Dziś każdy wie kim był Mozart, ale czy  sława małego Mozarta byłaby tak wielka, gdyby jego 

karierą nie kierował ojciec.....? 

 

Scenografia przedstawienia nawiązuję do saloniku klasycystycznego, w którym rozbrzmiewa 

muzyka Mozarta grana „na żywo” przez Czarodziejkę Tralalinę. 

W spektaklu dzieci usłyszą fragmenty takich utworów jak; „Eine kleine nacht musik”, arie z 

opery „Wesele Figara” czy  wariacje na temat "Ah, vous dirai-je Maman" - francuskiej 

piosenki ludowej, znanej jako popularna piosenka "Wyszły w pole kurki trzy" której dzieci 

nauczą się i wykonają z profesjonalnym mozartowskim akompaniamentem. 

 

W przedstawieniu występuje również Dama Luiza która ubrana w stylowy kostium z czasu 

kiedy żył Mozart, śpiewa i opowiada dzieciom o „małym Mozarcie”, a  Tralalina,  jak 

przystało na prawdziwą czarodziejkę potrafi zagrać nawet z zasłoniętymi oczami.  
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„Bajka uczy, bajka gada, bajka dziwy opowiada” 

 
 

Dla  małego dziecka jego światem jest często bajkowa rzeczywistość, i oglądanie i słuchanie 

bajek daje dzieciom wiele radości.  

Ważne jest by oprócz przyjemności, bajki uczyły pozytywnych i szlachetnych  zachowań,  

stawiając wyraźną  granicę pomiędzy dobrem i złem.   

 

W naszym przedstawieniu  w cudowny świat mądrych bajek wprowadzi  dzieci  - Księżniczka 

Szeherezada.  

 

Scenariusz do spektaklu pt." Bajka uczy, bajka gada, bajka dziwy opowiada" oparty jest na 

klasycznych bajkach głównie Tuwima, Brzechwy i Krasickiego. 

 

Bajki dobrane są w taki sposób że każda z nich zawiera cenny dla dzieci morał:  

„Spóźniony słowik” uczy dzieci że niegrzecznie jest się spóźniać, 

„Chory kotek” że niezdrowo się objadać, „Andzia” że trzeba słuchać mamy,  

a „Tadeuszek” że należy szanować innych. 

 

Nad częścią dźwiękowo – muzyczną przedstawienia, czuwa Czarodziejka Tralalina, „malując 

dźwiękami bajkowy świat” 

 

 

 

„Morska opowieść” 
 

 

W bajkowej scenerii dna morskiego, pełnego ryb, koników morskich, pirackich skarbów, 
dzieci spotykają królową głębin morskich – Prozerpinę.  

Królowa „przybywa” z wiadomością że Morze Bałtyckie jest bardzo zanieczyszczone przez co 

Neptun, jej małżonek, król mórz i oceanów jest chory.  

 

                    
 Spektakl ma charakter ekologiczny, dzieci po obejrzeniu go będą wiedziały   

 jak dbać o środowisko naturalne, a Czarodziejka Tralalina wyczaruje dla nich morskie    

piosenki i zabawy.  
  

 

Bajkowe dno morskie kryje w sobie jeszcze jedną tajemnicę. To czarodziejski młynek. Dzieci 

usłyszą jego opowieść i dowiedzą się dlaczego woda morska jest słona. 
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„Muzyka Fryderyka dla każdego smyka” 

 
Czy muzyka  poważna musi być.........nudna? Nie! 

Muzyka poważna może być interesująca, a słuchając jej można się świetnie bawić, o 

czym przekonacie się oglądając nasz spektakl pt. „Muzyka Fryderyka dla każdego 

smyka”. 

 

Nasi Mali Słuchacze dowiedzą się że polonez to nie tylko samochód, ale i taniec              

/ który nauczą się tańczyć/, a mazurek oprócz tego że jest pysznym wielkanocnym  

ciastem, jest też  utworem  muzycznym. 

                     

Przedstawienie„Muzyka Fryderyka dla każdego smyka” jest w całości zilustrowane 

muzyką Fryderyka Chopina graną „na żywo”. 

W muzyce tej dzieci usłyszą krople spadającego deszczu /Preludium Deszczowe / i  

odgadną  muzyczną zagadkę  /Scherzo h-moll/. 

 

   Całość wizualnie dopełnią: bogata scenografia,  i stroje epokowe z czasu                             

   Romantyzmu. 
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Artyści 

Laura Haras 

 

Miałam szczęście przyjść na świat w rodzinie artystycznej. 

Moja mama Halina Cichoń – Haras, wieloletni 

wykładowca Akademii Muzycznej w Gdańsku  i  ojciec 

Adam Haras artysta malarz, profesor Akademii Sztuk 

Pięknych w Gdańsku, stworzyli  w naszym domu w Sopocie 

przy ulicy Obrońców Westerplatte 24 prawdziwie magiczny 

klimat.  Tam właśnie, w otoczeniu muzealnych eksponatów, 

starych zegarów, szaf  i obrazów, przy zapachu werniksu              

i przy dźwiękach fortepianu, kształtowała się moja 

wrażliwość. 

  

Zaowocowało to wyborem mojej drogi życiowej, związanej ze sztukami pięknymi.. Skończyłam 

Liceum Muzyczne w klasie fortepianu, gram również na flecie.  Jestem magistrem sztuki, 

absolwentką wydziału woklano – aktorskiego Akademii Muzycznej w Gdańsku. Moim 

debiutem scenicznym była rola Griletty w operze „Aptekarz” Józefa Haydna. Kolejną rolą 

była rola Hrabiny w operze „Wesele Figara” Wolfganga Amadeusza Mozarta. 

 

Ponieważ zawsze interesowało mnie połączenie edukacji z muzyką  i grą aktorską, jeszcze w 

trakcie studiów stworzyłam własny program edukacyjny pt. „Cztery pory roku w muzyce” 

skierowany do dzieci  młodzieży. Tak powstał cykl spektakli w których występowałam i 

występuję  razem z moją mamą, pianistką Haliną Cichoń – Haras . Spektakle nasze opieramy 

na kanwie literackiej, często bajkowej narracji i wzbogacamy żywą muzyką  poważną – 

śpiewaną , a także wykonywaną przez nas na fortepianie i flecie. Przedstawienia nasze z 

założenia mają formę otwartych lekcji sztuki. Równie ważny jak oprawa muzyczna, jest dla 

nas odbiór wizualny, a stworzona przez nas scenografia, stroje historyczne z różnych epok 

oraz  elementy tańców, dopełniają całości. 

Moje zainteresowanie przekazywaniem wiedzy o kulturze kontynuowałam ucząc sztuki i 

muzyki, oraz  prowadząc lekcje fortepianu i chóru w Społecznej Szkole Towarzystwa 

Oświatowego w Gdańsku.  
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Prowadziłam również warsztaty teatralne dla gimnazjalistów, a także dla osób 

niepełnosprawnych.  Współpracuję z Młodzieżowym Klubem Twórczym „Plama” w Gdańsku.   

Uczestniczyłam i uczestniczę w wielu projektach artystycznych m.in. Gdańska Choinka,   

Sopot – Ulica Sztuki,  Urodziny Heweliusza, Gdański Aeropag, Wychowanie poprzez Sztukę, 

Urodziny Andersena, Gdańska Wigilia, Misterium Gdańskie oraz Święto Ulicy Obrońców 

Westerplatte, którego jestem wspóltwórcą. W ramach wymiany  reprezentowałam Sopot 

występując z recitalami wokalnymi w Naestved w Danii oraz Frankenthal w Niemczech . 

Prowadziłam również Lekcje Sztuki w Dworku Sierakowskich w Sopocie i spektakle 

edukacyjne w Państwowej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. 

 

Równie ważne jest dla mnie doskonalenie mojego kunsztu wokalnego. Rozwijając te 

umiejętności  brałam udział w kursie wokalnym prowadzonym przez prof. Ryszarda 

Karczykowskiego światowej klasy solistę operowego. Śpiewam muzykę operową, musicalową, 

piosenkę aktorską i improwizowaną. Występuję w kraju i zagranicą Finlandia, Dania, 

Niemcy). Śpiewam recitale m.in. Czwartkowe Wieczory Muzyczne w Towarzystwie Przyjaciół 

Sopotu),  występowałam również z orkiestrą kameralną Elbląska Wiosna). Współpracowałam 

też z Radiem Gdańsk i Radiem Eska, jako aktorka reklamowa i dubbingowa. 

 

W roku 2007 skończyłam Podyplomowe Studium Muzealnicze na Wydziale Sztuk Pięknych,  

na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zamierzam także kontynuować rodzinną  

ideę powołania prywatnego, autorskiego Muzeum Dziedzictwa  Narodowego Ziem Polski 

Północnej w naszym domu w Sopocie przy ulicy Obrońców Westeplatte 24. Obecnie 

nagrywam płytę z repertuarem Georga Gershwina. 
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Halina Cichoń – Haras  

 

Urodzona w Sopocie pochodzi z 

rodziny o tradycjach  muzycznych. Na 

fortepianie zaczęła grać jako samouk w 

wieku 4 lat. Posiada słuch absolutny. 

Jako artysta muzyk , pianistka, solistka,  

kameralistka, a także improwizatorka, 

występuje w kraju i za granicą na 

koncertach symfonicznych, 

filharmonicznych i recitalach.  

 

Komponuje również muzykę. Wieloletni wykładowca  Akademii Muzycznej w Gdańsku. W 

swoim repertuarze posiada utwory z literatury światowej: Mozarta, Beethovena, Smetany, 

Dworzaka, Mendelssohna – Bartolddyego, Rachmaninowa, Bramhsa, Schuberta, Chopina, 

Szostakowicza, Prokofiewa na czele z III koncertem fortepianowym C – dur, i innych. 

 

Bierze udział w sesjach naukowych jako kameralistka. Dokonała wielu nagrań radiowych                

i telewizyjnych  Gdańsk, Kołobrzeg, Szczecinek, Weimar). Brała udział w dziesiątkach audycji 

szkolnych organizowanych przez Filharmonie: Bałtycką, Bydgoską, Białostocką, Koszalińską, 

i Kielecką. Współpracowała z Redakcją Literacką Polskiego Radia, nagrywając recitale 

poezji śpiewanej. Dokonała wielu nagrań radiowych dla Teatru Miniatura w Gdańsku. Brała 

udział w nagraniu muzyki dla Teatru Wybrzeże. Nagrała muzykę do dwóch filmów 

dokumentalnych dla Wytwórni Filmów Dokumentalnych w Łodzi. Brała udział w projektach 

„Sopot – Ulica Sztuki” i „Otwarte Lekcje Sztuki”. Brała udział w I Festiwalu Teatru Piosenki 

i Tańca pt. „Bajkowy Świat” wystawiając spektakl słowno – muzyczny pt. „Wolfgang 

Amadeusz Mozart – cudowne dziecko” współautorstwo i współwykonanie).  

 

Wraz z córką Laurą Haras, śpiewaczką  i aktorką tworzy program edukacyjny dla dzieci i 

młodzieży „Edukacja poprzez sztukę”. Bierze udział w wielu koncertach z cyklu                             

„Czwartkowe Wieczory Muzyczne”.  



Treść, pomysł spektakli oraz zdjęcia są własnością intelektualną autorów. Ich kopiowanie, publikowanie lub jakiekolwiek inne 
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Była  współtwórcą „Święta Ulicy Westerplatte” w Sopocie, wraz z córką Laurą, oraz mężem 

Adamem Harasem, artystą malarzem, prof. ASP w Gdańsku, który jest także autorem wystaw 

dla Sopotu: „Zbliżenia”1999, „Rodowody - Pokolenia”2000 , „Ślady pokoleń”2000, 

„Studenci lat powojennych”2000, „Sopot – kiedyś”2001współautorstwo ), „Polonia -  Sokół” 

2002, „Ślady pokoleń II – z rodzinnych albumów” 2003.  

 

Jako artystka, pedagog, i propagatorka szeroko rozumianej kultury, działa aktywnie 

wspierając swojego męża w realizacji stworzenia „Muzeum Dziedzictwa Kulturowego Ziem 

Północnej Polski” w dawnej kolebce ASP w Sopocie przy ulicy Obr. Westeplatte 24, gdzie od 

45  lat mieszka wraz z rodziną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Treść, pomysł spektakli oraz zdjęcia są własnością intelektualną autorów. Ich kopiowanie, publikowanie lub jakiekolwiek inne 
wykorzystanie bez pisemnej zgody autorów jest zabronione.  

 

14 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


