OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA TEATRALNE „WIOSNA W TEATRZE”

10 – 15 kwietnia 2015 ANDRYCHÓW
Organizowana przez Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie impreza odbędzie się w dniach
10 - 15 kwietnia br. W skład przedsięwzięcia wchodzą Festiwale: ODEON (XXII edycja),
KOCIOŁ TEATRALNY (V edycja) i CHCECIE BAJKI OTO BAJKA (III edycja).
W trakcie pięciu dni trwania imprezy na scenie Miejskiego Domu Kultury zaprezentuje się wiele grup teatralnych z całej Polski.

KARTA WSTĘPU NA PREZENTACJE KONKURSOWE WIOSNY w cenie 10 zł
(karta obejmuje 4 dni Festiwalu 10-14 kwietnia 2015 r.)
Dla chętnych, którzy chcieliby w pełni uczestniczyć w Wiośnie w Teatrze (tzn. oglądać występy gościnne
i konkursowe) Organizatorzy przygotowali karnety w atrakcyjnej cenie 100 zł.
Bilety, karty wstępu i karnety do nabycia w MDK, ul. Szewska 7 | tel. 33 875 3105, 512 442 918

W tym roku gościnnie wystąpią:
12 kwietnia (niedziela) godz. 19.00 | Miejski Dom Kultury w Andrychowie
„Lustro” – Scena Plastyczna KUL
Scenariusz, reżyseria i scenografia: Leszek Mądzik
Muzyka: Piotr Klimek
Udział biorą: Katarzyna Lisek | Sylwia Wikiera | Kamil Dec | Robert Frączek | Karol Furmanek | Maciej
Mazur | Tomasz Nowak | Szymon Zygma
Fragment „Samotności” Brunona Schulza – czyta Jerzy Radziwiłowicz
Scena Plastyczna KUL jest autorskim teatrem Leszka Mądzika, istniejącym od 45 lat w Lublinie przy
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Teatr należy do najczęściej zapraszanych polskich zespołów na
międzynarodowe tournee oraz festiwale – od Europy przez Azję po Meksyk i USA. „Lustro” to
dwudziesty autorski spektakl Leszka Mądzika. Przedstawienie inspirowane prozą Brunona Schulza,
a przede wszystkim opowiadaniem „Samotność”.
Autor tak pisze o swoim spektaklu: „To więcej niż odbicie, bardziej potrzeba zajrzenia do wnętrza w sferę
emocji, wrażliwości utrwalających silnie piętno obsesji, lęków, fascynacji czy tragicznego losu, które
wypełniło krótkie życie Brunona Schulza. Ożywiony obraz przywołujący przeczucia ogarniające tego
niepozornego nauczyciela rysunku drohobyckiego gimnazjum pragnie wraz z widzem udać się w tę
wędrówkę u której końca jawi się otchłań z niemymi świadkami, których milczenie potęguje dramat
człowieka”.
Cena biletu: 40 zł
Karnet na oba spektakle gościnne: 100 zł

15 kwietnia (środa) godz. 19.00 | Miejski Dom Kultury w Andrychowie
„Shirley Valentine” Willy Russell | Monodram w wykonaniu Krystyny Jandy
Reżyseria: Maciej Wojtyszko
Scenografia: Ewa Bystrzejewska
Przekład: Małgorzata Semil
Spektakl skłania do zastanowienia się nad sobą i swoim życiem. Równocześnie pobudza do śmiechu,
gdyż okazuje się, że nawet największe problemy można rozwiązywać na wesoło. Shirley Valentine, która
kiedyś miała marzenia (chciała zostać stewardessą!), od lat wiedzie życie kury domowej i żony.
Wspomina, przygotowując obiad i popijając wino. Nie ma jednak dość odwagi, by zacząć realizować
swoje dawne marzenia. Pewnego dnia decyduje się na szaleństwo. Mając powyżej uszu małżeńskich
powinności, wszystko postanawia zacząć od nowa. Pragnie się jeszcze cieszyć życiem i, mimo że lat jej
nie ubędzie, zamiast mówić: „Boże, mam czterdzieści dwa lata”, woli wykrzyknąć: „Shirley, masz
dopiero czterdzieści dwa lata, jak to cudownie!”
Cena biletu: 80 zł
Karnet na oba spektakle gościnne: 100 zł

