
X-Ray Agencja, Miki Production 
przedstawia



Zuzanna Żyrafa
Sama sobie poradzę

Nowy spektakl muzyczny
dla dzieci

Zuza ma już 46 mln odsłon!!!!



Grupa przyjaciół Zuzanna Żyrafa , Pola Papuga,  Słoń Seba oraz dwie Małpki Miki
i Koko postanowiły wybudować w dżungli wspólny dom - taki jak mają ludzie.

 
Spektakl jest o przyjaźni, o tym, że każdy z nas jest inny, ale bardzo potrzebny.

Mamy wady i zalety, jednak trzeba nauczyć się razem współpracować i być
tolerancyjnym.

 
Zabawne dialogi, piosenki, choreografia i barwne kostiumy wciągają dzieci do

świata dzikiej dżungli ,zamieszkałej przez sympatycznych bohaterów.
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Małgorzata
Kosik

Aktorka i wokalistka.
Autorka bajek i piosenek

– współpracowała z
kanałami telewizyjnymi

takimi jak: Polsat, JimJam,
4FunKids, TopKids.

Piotr 
Woźniak

Aktor teatralny i
serialowy. Zawodowy

tancerz klasy
międzynarodowej.
Twórca programów

artystycznych. 

Julita 
Kożuszek

Wokalistka i czołowy głos
polskiego dubbingu.

Popularność w bajkach
animowanych przyniosła jej

rola przezabawnej świnki
Peppy.
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Dmochowski
Wokalista i aktor,

odtwórca wielu ról w
spektaklach i  programach

telewizyjnych dla
najmłodszych. Kochany

przez dzieci Eryk z
programu Domisie.

Sylwia 
Gumbi

Aktorka  i utytułowana
tancerka, od dzieciństwa

związana ze sceną. Jej
twarz znana jest  z

telewizyjnych
programów  TVP, TVN i

Polsatu.  

Erwin
Świątecki

Aktor, wokalista, tancerz. 
 Solista X-Ray dance group. 
 Z zespołem tym, zrealizował

kilkaldziesiąt prestiżowych
projektów artystycznych,
między innymi: koncerty,
pokazy, filmy reklamowe .



SCENARIUSZ: Anna Milej/Małgorzata Kosik
 

REŻYSERIA: Anna Milej
 

CHOREOGRAFIA: Małgorzata Kosik/Anna Milej
 

PIOSENKI: Małgorzata Kosik
 

MUZYKA: Witold Karolak, Marcin Nierubiec,
Paweł Kozłowski

 
 

TWÓRCY SPEKTAKLU



DJ Miki to pseudonim artystyczny 
Małgorzaty Kosik 

- jednej z najbardziej
rozpoznawalnych w Polsce  artystek

dla dzieci.
Piosenki na kanale YouTube 

"DJ Miki gra" mają po kilkadziesiąt
milionów odsłon.

 



Propozycje animacji
malowanie twarzy       
gra na instrumentach 

konkursy z wiedzy o Afryce
sesje zdjęciowe

gry i zabawy ruchowe



Dużo śmiechu, 
świetna zabawa, 

to historia dla dzieci i dorosłych 


