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Ninijeszy katalog nie stanowi oferty handlowej



Szanowni Państwo,
z ogromną przyjemnością chcielibyśmy zaprezentować 
niniejeszy katalog zawierający wszystkie organizowane 
przez nas pokazy, etiudy i spektakle.

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie naszym
teatrem - jedynym takim projektem w Polsce.

Nasz profesjonalny zespół zadba, aby emocje 
towarzyszące naszym pokazom zostały 
niezapomnianym przeżyciem.

Katarzyna Cygler



        Teatr konny został założony w 1997 roku przez Katarzynę Cygler, 
zawodniczkę ujeżdżenia oraz wieloletnią aktorkę teatru „Sabat” Małgorzaty 
Potockiej. Nazwa „cabriola” pochodzi od elementu Hiszpańśkiej Szkoły Jazdy.

          Nasz zespół tworzą profesjonalni jeźdzcy, tancerze, akrobaci, aktorzy 
i wokaliści. Doskonała choreografia, świetna muzyka i dbałość o najmniejszy 
szczegół tworzą niezapomniane, pełne emocji przeżycia widowni. Jest to jedyny 
projekt artystyczny w Polsce, który łączy teatr, konie i artystów w spektaklach.

               Podczas Międzynarodowego Festiwalu Sztuki w 2000 roku w Warszawie 
nasz zespół został nagrodzony 3 nagrodami. Dziewięć lat później zdobył 
I miejsce w Konkursie Kaskaderów i Artystów Konnych na Torwarze, po czym 
został laureatem nagrody Grand Prix na Festiwalu Talentów w Warszawie.



Zaczarowany świat
Melanii

Zapraszamy do zaczarowanego 
świata koni, tańca, muzyki, światła 
i gestu pełnego marzeń, lęków oraz 
nadziei, która nigdy nie umiera. 

To romantyczna opowieść o ucieczce 
w marzenia i świat naszej wyobraźni. 
W bajkowy klimat wprowadzą 
Państwa piękne konie lusitano 
oraz tancerki - magiczne wróżki.

Pokaz dostępny jest w wersji etiudy 
lub pełnometrażowego spektaklu.



Poloneza czas zacząć! 
Tak dobrze znany nam wszystkim taniec przybiera niezwykle 

piękną i widowiskową formę z udziałem artystów z końmi. 
Kadryl ubrany w biało-czerwone barwy świetnie doskonale 

nadaje się na otwarcie wszelkich uroczystości. Gracja oraz 
niezwykła precyzja wykonania sprawiają, iż pokaz przykuwa

uwagę publiczności oraz pozostaje na długo w jej pamięci.

Polonez

Edyta i Wyścigi



Sen
o Hiszpanii

Gorący klimat hiszpańskiego
Flamenco, zjawiskowa muzyka, 

dostojne konie andaluzyjskie 
oraz wspaniała tancerka 

- w tej pełnej przygód etiudzie 
„Sen o Hiszpanii” wszystko 
może stać się rzeczywistością.

Izabela
Ciepła



Zaklęta 
miłość
Pełny emocji, spektakularny

oraz widowiskowy pokaz 
z udziałem tancerzy 

i pary koni andaluzyjskich.

W tym trzymającym 
w napięciu spektaklu 
okaże się, czy miłość 

przetrwa to co szykuje 
jej złowieszczy los.

Dostepna jest wersja 
etiudy lub spektaklu.



Romantyczna etiuda w wykonaniu pary tancerzy i koni o temtyce miłosnej utrzymana 
w delikatnie zabawnym klimacie. Pokazowi towarzyszy muzyka Andrie Rieu. 
Gustowne i szykowane kostiumy dwóch par nawiązują do ubioru w stylu wiedeńśkim. 
To niezwykła opowieść, która z pewnością przyciągnie uwagę wszystkich widzów.

Vienna Romance



Hell Heaven &
Odwieczna walka dobra ze złem,
świat pełen lęków ale i nadziei.

Zatrzymajmy się na chwilę
by odpowiedzieć ważne pytania.

Dokąd prowadzi nas los?
Gdzie poprowadzi nas przeznaczenie?

W etiudzie biorą udział konie fryzyjskie,
andaluzyjskie, arabskie, kucyki oraz tancerze. 

Istnieje możlowość w wersji 
etiudy lub pełnometrażowego spektaklu.



Arabian

Fot. Beata Dymko Fot. Beata Dymko

Przenieśmy się daleko na Bliski Wschód... 
tajemnicza muzyka, wdzięczne i pełnej gracji konie 

ubrane w tradycyjne stroje arabskie oraz niesamowity 
układ taneczny przeniesie Państwa w krainę cudów, 

w której wszystko może się wydarzyć. 

Dance
Fot. Beata Dymko



Oferta 

Nasz zespół profesjonalnych artystów 
oferuje pokazy konne na terenie całej Polski. 

Nasze pokazy możemy całkowicie 
dostosować do Pańśtwa potrzeb i wymagań, 

dzięki czemu wydarzenie stanie się 
niezapomnianym przeżyciem.

Oferujemy pokazy zarówno na otwartej 
przestrzeni jak i w halach, pomieszczeniach. 

Istnieje możliwość dopasowania czasu 
trwania, fabuły, muzyki, liczby koni 
i tencerzy do Państwa preferencji.

Posiadamy doświadczenie przy 
wszelkiego typu wydarzeniach, 

m.in. zawodach sportowych, weselach, 
imprezach okolicznościowych i masowych.

Serdecznie zapraszamy! 

Indywidualna
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