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Sizlerden çok uzaklarda kutupların içinde masalsı 
bir dünyamız vardı ,adeta bir kutup masalı içinde 
yaşıyorduk, Kutup ayısı ve sevimli penguenler ola-
rak. Ta ki yaramaz ve haşarı kutup tilkisi Pato gelin-
ceye kadar. Beyaz dünyamızı mutsuzluğa sürükle-
mek isteyen Pato dan kurtulmak için siz çocukların 
yardımına ihtiyacımız olacak. Mutlu ve neşeli Pen-
guen dansları, görsel kostümler, müzikli, interaktif 
sahne akışı ve showlar sizleri bekliyor. Haydi Çocuk-

lar, sahneye çağırıyor.

Yeni Bir Uyanış
Saadettin Ökten
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