Teatr imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie.
Budynek znajduje się na ulicy Mickiewicza 4 obok Poczty.
Tutaj odbywają się przedstawienia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Organizujemy także zajęcia, warsztaty dla dzieci i dorosłych.
Gramy także koncerty muzyczne i wystawiamy obrazy.
Co roku organizujemy dla dorosłych Festiwal Komedii Talia a dla dzieci
Festiwal Mała Talia.

Obok słupa jest podjazd dla osób na wózku.
Przed budynkiem teatru obok słupa jest miejsce parkingowe.

Kasa biletowa, tu można kupić bilet na przedstawienie.
Kasjerka udziela informacji o czym jest spektakl, ile aktorów gra.
Powie czas trwania spektaklu i czy jest przerwa.
Kasa znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego.
Cena biletu to 18 zł dla osób z niepełnosprawnością.
Telefon do kasy 14 688-32-87, 784-976-025
Kasa czynna od wtorku do piątku od godziny 9 do 17

W teatrze są cztery sceny:
Duża Scena, Mała Scena, Scena pod widownią i Scena na dachu.
Mamy toalety i windy.
Toalety są po lewej stronie a winda po prawej stronie od wejścia głównego.
Na Dużej Scenie, Małej Scenie i Scenie na dachu osoba na wózku może
obejrzeć występ.
Na Scenie pod widownią są schody, które utrudniają wjazd osobom na wózku.

Na Dużej Scenie jest 6 miejsc w pierwszym rzędzie dla osób na wózkach
inwalidzkich.

Mała Scena.
Gramy tutaj spektakle dla dzieci i dorosłych.
Organizujemy też warsztaty i różne zajęcia.

Scena pod widownią.
Gramy kilka spektakli dla osób doroslych.
Na środku jest scena i dekoracje, po bokach są krzesła dla widzów.

Scena na dachu.
W lecie odbywają sie spektakle, koncerty i warsztaty.

Aktorzy to osoby, które wystepują na scenie.
Ubrani są w kostiumy uszyte przez krawcową.
Podczas przedstawienia są kolorowe światła i muzyka.
Na scenie ustawiona jest dekoracja, są różne przedmioty zwane rekwizytami.
Z tyłu sceny schowany jest sufler, podpowiada aktorom kiedy zapomną tekstu.
Nad całym spektaklem czuwa reżyser.
Reżyser decyduje jakie będą kostiumy, rekwizyty, dekoracja.
Pokazuje aktorom co i jak mają mówić na scenie.
Po miesiącach prób jest premiera.
Premiera to pierwsze przedstawienie sztuki w teatrze.
Po zakończeniu spektaklu aktorzy wychodzą i kłaniają się widzom.
Widzowie klaszczą w dłonie i dziękują aktorom za wspólnie spędzony czas.
Serdecznie zapraszamy do naszego teatru.
Tekst skonsultowany z podopiecznymi i opiekunami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Woli
Rzędzińskiej

