
Przygotuj się do wizyty w teatrze.

Przedprzewodnik
do spektaklu



Co znajdziesz w przedprzewodniku?

Przygotowania w domu.

Jak dotrzeć?

Co zrobić po wejściu do teatru?

Wejście na widownię.

W trakcie spektaklu.

Informacje, które ułatwią
zrozumienie spektaklu.

Zakończenie spektaklu.

Dostępność.



Wejdź na stronę www.teatrochoty.pl
Kliknij na zakładkę repertuar.
Kliknij na przycisk kup bilet         przy wybranym spektaklu.
Wydrukuj bilet lub zapisz go na telefonie.

Bilety najwygodniej kupić przez internet. 
1.
2.
3.
4.

Przygotowania w domu

Bilet

Ubiór

Plan podróży

Przed wizytą w teatrze zaplanuj w co się ubierzesz. W Teatrze
Ochoty nie obowiązuje strój wieczorowy. W tym miejscu garnitur i
eleganckie sukienki nie będą pasowały. Zachęcamy, żeby ubrać się
wygodnie i swobodnie. Koszula, sweter, dżinsy lub nieformalna
sukienka będą dobrym wyborem. 

Sprawdź, o której zaczyna się spektakl.
Sprawdź, ile czasu zajmie Ci dojazd.
Zaplanuj podróż tak, żeby być w teatrze przynajmniej 20 minut
przed rozpoczęciem spektaklu.

Zaplanuj jak dostaniesz się do teatru.
1.
2.
3.
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Jak dotrzeć?

Teatr Ochoty
ul. Reja 9
02-053 Warszawa

Adres

Dojazd 
komunikacją miejską:
najbliższy przystanek autobusowy: Pomnik Lotnika. bezpośrednie
autobusy z centrum: 128, 175.
rowerem:
przed teatrem na rowerzystów czeka stojak rowerowy. 100 m od teatru
znajduje się stacja wypożyczalni Veturilo.
samochodem:
pod teatrem znajdują się miejsca parkingowe, ale zwykle są zajęte. Jest
też wyznaczone miejsce dla osób z niepełnosprawnościami.

Wejście do teatru 
Wejście do teatru znajduje
się od strony ulicy Reja. 

Do teatru można również
wejść przez Restaurację
Ocho, która mieści się w
tym samym budynku.
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Co zrobić po wejściu do teatru?
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Foyer 
Foyer (wym. fuaje) to miejsce w teatrze, gdzie gromadzą się
widzowie przed spektaklem i w czasie przerw. W Teatrze
Ochoty foyer znajduje się na parterze, po wejściu do teatru po
prawej stronie.

Tutaj zaczekaj, aż osoby z obsługi zaproszą widzów do zajęcia
miejsc na widowni.

Szatnia
Jeśli masz rzeczy, które trzeba zostawić w szatni, np.  kurtkę lub
parasol, po wejściu do teatru skręć w prawo i kieruj się do szatni.

Co zrobić po wejściu do teatru?
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Toaleta
Toalety znajdują się za szatnią.

Co zrobić po wejściu do teatru?

W szatni możesz wypożyczyć słuchawki wyciszające.
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W korytarzu po lewej stronie znajduje się toaleta męska i
damska, a po prawej ogólna, przystosowana do potrzeb osób z
niepełnosprawnością ruchową.



1. Na wejście czekaj w foyer. Przed samym spektaklem zgromadzi się tu
dużo osób. Może być ciasno.

2. Przygotuj bilet. Może być wydrukowany lub w wersji elektronicznej,
np. wyświetlany na telefonie.

3. Osoba z obsługi zaprosi widzów do wejścia na widownię, gdy aktorki
będą już gotowe. Scena znajduje się na pierwszym piętrze. Widzowie
zostaną poprowadzeni schodami. Jeśli potrzebujesz, możesz skorzystać
z windy, która znajduje się obok foyer.

4. Przed wejściem na widownię pokaż osobie z obsługi bilet.

5. Na widowni miejsca są NIENUMEROWANE, to znaczy, że możesz
usiąść na dowolnym krześle.

6. Podczas gdy widzowie będą zajmować miejsca, na scenie będzie już
aktorka leżąca na ławce. W tle będzie wideo i cicha muzyka.

7. Spektakl zacznie się, gdy światło na widowni zgaśnie i zapali się na
scenie.

Wejście na widownię
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muszą skorzystać z toalety,
źle się czują,
nie podoba im się spektakl.

Widownię możesz opuścić w każdej chwili, również w trakcie
trwania spektaklu. 

Czasami widzowie wychodzą ze spektaklu przed jego
zakończeniem, ponieważ:

Jeśli chcesz wyjść w trakcie spektaklu, postaraj się zrobić to po
cichu. Wychodząc uważaj, żeby nie przeszkadzać innym widzom i
występującym aktorom. 

Wyjście z widowni jest po lewej stronie. 
Nad drzwiami wyjściowymi wisi taka tabliczka:
Możesz wrócić na widownię w każdym momencie.

W trakcie spektaklu

Jak długi jest spektakl?
Spektakl trwa godzinę. W trakcie spektaklu nie ma przerwy.

Wyjście w trakcie spektaklu

Warto pamiętać!
Nie używaj telefonu w trakcie spektaklu - światło ekranu
przeszkadza innym widzom i aktorom.

Nie jedz i nie pij w trakcie spektaklu. Wyjątkiem jest woda, którą
można pić w trakcie spektaklu. 7



Informacje, które ułatwią
zrozumienie spektaklu

W spektaklu występuje siedem aktorek, które na zmianę wcielają
się w rolę głównej bohaterki.

O czym jest spektakl?
Pustostany to opowieść dziewczyny z warszawskiego Grochowa.
Bohaterka opowiada o miejscach, które odwiedza, o poszukiwaniu
pracy i o swojej codzienności. 

Bohaterka

Akcja spektaklu dzieje się w kilku miejscach: w mieszkaniu, na
poczcie, na bazarze, w kiosku. Przestrzeń tworzona jest za
pomocą ruchomej scenografi.

Miejsce akcji

Spektakl powstał na podstawie książki
Pustostany Doroty Kotas. Dobrym pomysłem
jest przeczytanie książki przed wizytą w teatrze.

Książka Pustostany
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Zakończenie spektaklu

Na koniec widzowie biją brawa. Jeśli spektakl szczególnie się
spodobał, niektórzy widzowie wstają i klaszczą na stojąco. W ten
sposób okazują szczególne uznanie dla twórców.

W trakcie braw aktorki wychodzą, żeby się ukłonić. Czasami, jeśli
publiczność długo bije brawa, aktorki wychodzą do ukłonów kilka
razy. 

Najlepiej zaczekać z wyjściem do momentu aż brawa ucichną.
Możesz wtedy opuścić widownię i udać się do szatni.

Jak kończy się spektakl?
W ostatniej scenie bohaterka wyświetla na ścianie duże koło, które
wygląda jak zachodzące słońce. Potem schodzi w kulisy, a scena
zostaje pusta.

Oklaski
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Dostępność

Informacje dla osób z niepełnosprawnością
ruchową

Informacje dla osób z niepełnosprawnością
wzroku

Informacje dla osób z niepełnosprawnością
słuchu

Przy wejściu do teatru znajduje się pochylnia, po której można
wjechać wózkiem na parter teatru, gdzie znajduję się winda
prowadząca do sali teatralnej. Na widowni, w pierwszym rzędzie
dostępne są miejsca dla osób poruszających się na wózkach.

W teatrze zainstalowane są znaczniki systemu TOTUPOINT®.

Na widowni zainstalowana jest pętla indukcyjna.

Informacje dla osób neuroróżnorodnych w
szczególności w spektrum autyzmu

W teatrze nie ma pokoju wyciszenia, ale w każdej chwili można
opuścić spektakl i odpocząć w foyer. Spektakl Pustostany jest
przyjazny sensorycznie - nie ma w nim gwałtownych zmian światła
ani dźwięku. W jednej scenie występuje głośna muzyka. Osobom
wrażliwym na głośne dźwięki mogą przydać się słuchawki
wyciszające. Słuchawki wyciszające można wypożyczyć
nieodpłatnie w szatni.
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Opracowanie przedprzewodnika: Kinga Wojaczek
Konsultacje samorzecznicze: Patryk Brzuski, Łukasz Majek, Łukasz

Perzyna, Aleksandra Zbieć
Zdjęcia ze spektaklu: Artur Wesołowski

 
 


