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W repertuarze

1. przedstawienia interaktywne dla dzieci
    w programie: abc aktora, wspólne z dziećmi zagranie spektaklu
* O Zosi, która spadła z nieba wg Bruna Ferrero
* Brzydkie kaczątko wg Hansa Christiana Andersena
* Królowa Śniegu wg Hansa Christiana Andersena
* Pimpuś Sadełko wg Marii Konopnickiej
* Mały Książę wg Antoine'a de Saint-Exupery'ego
* Przyjaciele na całe życie wg Eugena Klueva
* Słoń w pełnym znaczeniu słowa wg Eugena Klueva
* Piłka z dziurą wg Eugena Klueva
* Legenda o Baszcie Siedmiu Płaszczy, projekt autorski
* Zachodzące słońce... Legenda o Lechu, Czechu i Rusie, projekt autorski
* Dzieci fatimskie wg wspomnień s. Łucji
   Z okazji 100. rocznicy Objawień (1917)
* Mistyczne zaśubiny św. Katarzyny Aleksandryjskiej wg Ewy Stadtmuller
* Misiowe Urodzinki. Z cyklu: Dobre maniery, projekt autorski
* Misiowe Święta. Z cyklu: Dobre maniery, projekt autorski
* Z Szopką przy stole wg opowieści biblijnej

2. przedstawienia dla młodzieży i dorosłych
* Być kochanym wg wierszy ks. Jana Twardowskiego (do gitary klasycznej) i film dok.
* Wzlecieć ku Słońcu wg pism św. Teresy z Lisieux, monodram
* Niezapominajki wg poezji Anny Frajlich (do klarnetów)
* Pojedynek Wieszczów z muzyką polskich kompozytorów gitarowych XIX w. (do gitary klasycznej)
* Moja ojczyzna. Mistrzowie polskiej poezji i muzyki gitarowej XIX w. (do gitary klasycznej)
   Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości (1918)
* Ojcze Święty, dziękuję... wg myśli św. Jana Pawła II (do gitary klasycznej)
   Z okazji 100. rocznicy Urodzin Papieża Polaka (1920)
* Z Szopką przy stole wg poezji XIX i XX w.

3. warsztaty teatralne, lekcje prezentacji dla dzieci, młodzieży, dorosłych
    eventy, urodzinki...

W przygotowaniu
* Bł. Natalia Tułasiewicz - piękno teocentycznego humanizmu. Myśli nie tylko dla pedagogów
* Piękna (-y) jesteś... Z Pieśni nad Pieśniami, monodram

Anna Gielarowska

aktorka, pedagog, teolog; członek Związku Artystów Scen Polskich.
Swoje prace sceniczne (monodramy, spektakle) prezentowała w wielu miastach Polski

i poza granicami (Australia, w Europie: Anglia, Szkocja, Francja, Włochy, Dania, Ukraina).
Jest wykonawcą, scenarzystą, realizatorem spektakli. 

Wydała płyty cztery CD: "Wzlecieć ku Słońcu", "Niezapominajki", "Mały Książę", "Piłka z dziurą".
Od lat łączy teatr z innymi dziedzinami sztuki; prowadzi zajęcia z teatroterapii, arteterapii.

Ma doświadczenie współpracy z niepełnosprawnymi, dorosłymi chorymi szpitala onkologicznego. 
Wciąż pogłębia zainteresowania w zakresie działań interaktywnych.

Porusza się w przestrzeni zachwytu i piękna. Bliskie jest jej myślenie wychowania przez sztukę.


