Безкоштовні квитки для біженців
Біженці та їхні сім’ї, які знайшли захист у Лейпцигу, вітаємо вас у TDJW. Пропонуємо
безкоштовні квитки на окремі вистави. Більше інформації: www.tdjw.de

ГОРДОН І ТАПІР [4+]
Події: 26 березня о 16 год | 27 березня об 11 год | 28 березня о 10 год
сцена 1

Пінгвін Гордон - зірка зоопарку і дуже, дуже, дуже прискіпливий до речей. Чистити зуби,
займатися спортом, працювати чи ходити у туалет – у Гордона все йде строго за планом. До…

сцена 2

...поки Тапір, тапір, одного разу прибув у зоопарк у великій коробці й не переїхав до Гордона
як сусіда по кімнаті. Тапір у гарному настрої, хаотичний, гучний, все переставляє, а також весь
час рифмує. Це забагато для Гордона. І так…

сцена 3

...він пише скаргу керівництву зоопарку. І як він пише, Тапір приходить з домашнім морозивом на
сніданок! А потім обидва розуміють, що вони родом із Південної Америки! І одне слово слідує за
іншим, і незнайомці стають друзі. Але навіть найкраще життя в зоопарку іноді може...

сцена 4

...стати справді складним. Коли Гордон одягається в ексклюзивний дебатний клуб і не бере з собою
Тапіра, Тапір такий сумний і злий, що перевертає кімнату Гордона та всю квартиру догори дном. Коли
Гордон приходить додому...

сцена 5

...все не так, і у двох співмешканців є плідна суперечка. Ти дика тварина! Ти твердий, як морожена
риба! Вони сперечаються, поки не стає дуже тихо між Гордоном і Тапіром. Гордон будує стіну з
туалетного паперу посеред квартири і пише листа...

сцена 6

…«Дорогий тапіре, ми занадто різні. Тепер у тебе є своє місце, а у мене своє. Якщо що, зателефонуй
мені. Все найкраще. Твій, Гордоне.» Але життя – це життя, лише тоді життя коли ділимо. На щастя, є
телефон! Але однієї ночі Тапір...

сцена 7

...побачив поганий кошмар. Гордон намагається втішити Тапіра, але по телефону це не так просто.
Він пропонує їм обом влаштувати вечірку під гучну музику. Стіна руйнується від шалених танців, і
Гордон і Тапір падають один одному в обійми. У них є ідея: у кожного є своя частина – але середина
належить їм обом разом! Тапіру дозволено приєднатися до ексклюзивного клубу, а Гордон вчиться
рифмувати. Найкращі друзі назавжди!

