
Чисте чаклунство пана Смердючки 
Театр клоунів для українських дітей та родин

Вихідні дані

Видавник:
Столиця землі місто Дрезден

Відомство з міського озеленення та використання відходів 
Відділ використання відходів | прибирання території міста
Телефон (03 51) 4 88 96 33
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Електронні документи із кваліфікованим цифровим підписом можна подавати за 
допомогою форми. Крім того, є можливість відправляти електронні листи до столиці 
землі міста Дрезден з кодуванням за допомогою S/MIME-сертифіката або відправляти 
захищені електронні листи поштою DE-Mail. Більше інформації про це міститься за 
адресою www.dresden.de/kontakt.
Цей інформаційний матеріал є частиною роботи з громадськістю столиці землі міста 
Дрезден. Його не можна використовувати з метою передвиборної агітації. Але партії 
можуть використовувати цей матеріал для інформування своїх членів.

www.dresden.de/umweltbildung

de uk



Пан Смердючка радіє грі на дитячому майданчику: лазить, 
балансує на дошці, будує піщані замки, грає у м’яч…
Але на жаль, дитячий майданчик повністю засмічений. Пан 
Смердючка має рішучий намір прибратися за допомогою 
свого чарівного бака, але зупиняється: чи не можна зі старого 
сміття зробити щось нове? Яке сміття відправляється до 
якого сміттєвого бака? Та чи не краще взагалі не викидати 
стільки сміття? 
У кінці дитячий майданчик прибраний, пан Смердючка 
щасливий та має дещо більше (екологічного) досвіду.

Театр клоунів — це мало розмов, багато видовищ і музики.

Чисте чаклунство пана 
Смердючки 

«Якщо кожен з нас 
зробить потроху, 

разом ми зробимо світ 
чистішим!» 

Культурний центр JohannStadthalle
Holbeinstraße 68, 01307 Dresden

— каже пан Смердючка

Дата вистави Четвер, 12 травня 2022 року
о 14 годині
Культурний центр JohannStadthalle, Holbeinstraße 68, 
01307 Dresden
Вхід з 13:30
Тривалість вистави 40 хвилин

Місце вистави

Реєстрація Будь ласка, реєструйтеся у Відомстві з міського озеленення 
та використання відходів за телефоном (03 51) 4 88 96 33 або 
електронною поштою за адресою umweltbildung@dresden.de —  
за можливості англійською мовою. Д ля реєстраці ї 
потрібно вказати такі дані: кількість дітей та кількість 
супроводжуючих осіб. Для груп дітей з німецьким 
супроводом, будь ласка, також вкажіть товариство або 
заклад, а також відповідальну особу. У цьому випадку 
реєстрація проводиться німецькою мовою.

Захід розрахований на українських дітей та їхні родини, які 
розміщені у Дрездені. Вистава безкоштовна та підходить 
для дітей від трьох до восьми років.

До центра JohannStadthalle можна доїхати безкоштовно з 
українським посвідченням особи на громадському транспорті:

Трамвай
Маршрути 4, 10, 12 (зупинка «Fetscherplatz»)
Маршрут 12 (зупинка «Gabelsberger Straße») 

Автобус
Маршрут 64 (зупинка «Gabelsberger Straße»)
Маршрут 64 (зупинка «Fetscherplatz») 

Коронавірус Будь ласка, не забувайте, що діти та дорослі мають носити 
маску. Її можна зняти після заняття свого місця.




