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[28.08]: Maraton teatralny
Jaworski O?rodek Kultury zaprasza na Maraton Teatralny w plenerze.
28.08.2020 Park Miejski w Jaworze k. Europejskiego Centrum M?odzie?y Euroregionu Nysa
(ECMEN), ul. Parkowa 5. Wst?p na spektakle jest bezp?atny.
Program:
15:00 Atak Klaunów. Epizod 3. / Teatr w Walizce/ spektakl familijny
Wyst?puj?: ?ukasz J?drzejczak, Anna J?drzejczak, Hubert ?urawski
18:00 Satyriada / Teatr w Walizce/ spektakl dla doros?ych
Scenariusz i re?yseria: ?ukasz J?drzejczak, Anna J?drzejczak. Wyst?puj?: ?ukasz J?drzejczak,
Anna J?drzejczak, Hubert ?urawski
20:00 M?? mojej ?ony / Teatr im. Cypriana Kamila Norwida/Scena Inicjatyw Aktorskich / spektakl
dla doros?ych
Autor: Miro Gavran
Przek?ad: Anna Tuszy?ska
Re?yseria: Henryk Adamek
Wyst?puj?: Jacek Grondowy, Piotr Konieczy?ski
Maraton teatralny w plenerze dla wszystkich t?skni?cych za sztuk? aktorsk? na najwy?szym
poziomie to idealna propozycja na wakacyjne spotkanie w ramach cyklu jaworskich wydarze? pn.
„Wakacje naturalnie z kultur?”. Teatraln? uczt? przygotowa? Jaworski O?rodek Kultury. Na
plenerowej scenie wyst?pi? aktorzy jeleniogórskiego Teatru im. Cypriana Kamila Norwida oraz
aktorzy Teatru w Walizce.
Atak Klaunów. Epizod 3 to spektakl dedykowany ca?ym rodzinom. Pojawi? si? dwie
ekscentryczne postacie. Ich przybycie z pewno?ci? wywo?a niesamowite poruszenie w?ród
mieszka?ców naszej planety, wywo?a dobry humor i dzieci?c? rado??. Atak Klaunów. Epizod 3. To
wi?zka komediowych scenek fabularnych, skeczy oraz gagów, których g?ównymi bohaterami s? te
w?a?nie ekscentryczne postacie. Pe?no tu zaskakuj?cych zwrotów akcji i fabularnych
niespodzianek. Co wi?cej – odwo?uj?c si? do niemych filmów Charliego Chaplina aktorzy buduj?
swój spektakl z bezs?ownych ?artów, dowcipnych gagów, trików, pantomimie i du?ej ilo?ci
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improwizacji. Z jednej strony dowcipne gagi – akrobatyka i monocykl z drugiej. Spektakl ma
szybkie tempo i nie pozwala si? nudzi?, a humor przeplata si? z warto?ciowymi mora?ami. To
spektakl przy którym bawi? si? nie tylko dzieci, ale tak?e ich rodzice. Wyst?puj?: ?ukasz
J?drzejczak, Anna J?drzejczak, Hubert ?urawski.
Satyriada – spektakl uliczny nawi?zuj?cy do tradycji rosyjskiej i ukrai?skiej sztuki komediowej.
Sk?ada si? z ró?nych w?tków fabularnych przeplecionych estradowymi pokazami sztuki cyrkowej.
Zobaczymy mi?dzy innymi przewrotn? histori? ma??e?sk?, w której mi?o?? miesza si? ze zdrad?, a
wesele w pogrzebem. To zaskakuj?ca opowie??, w której na tle ba?ka?skiej muzyki ogl?damy
pokazane z przymru?eniem oka nasze codzienne ma?ostki i intrygi. Jest tu równie? scena w
szpitalu, gdzie obs?uga lekarska nie daje nam pewno?ci co do swoich umiej?tno?ci, natomiast
pacjentem mo?e okaza? si? ka?dy z nas. Spektakl interaktywny, lekki, prze?mieszny.
M?? mojej ?ony – spektakl powsta? w ramach Sceny Inicjatyw Aktorskich (Teatr im. C. K.
Norwida). Przedsi?wzi?cie zainicjowane przez graj?cych w sztuce aktorów, Jacka Grondowego i
Piotra Konieczy?skiego. Wyraziste kreacje aktorskie, nieoczekiwane wydarzenia, gwa?towne
emocje z powodu jednej kobiety – to tylko namiastka burzy nastrojów, które zostan? namalowane
podczas spektaklu. Autor, Miro Gavran, jeden z najwybitniejszych chorwackich dramatopisarzy,
nie szcz?dzi dowcipu i b?yskotliwego dialogu obfituj?cego w zabawne pointy i zaskakuj?ce zwroty
akcji. Ich dwóch, ona jedna. Czy po równo wspólna? Niby ?ona, ale czyja bardziej? To trzeba
zobaczy?, ?eby zrozumie?. Mocne wra?enia gwarantowane.
Zapowiada si? upojny teatralnie wieczór. Na dodatek na weso?o.

?ród?o:
https://teatrnorwida.pl/spektakle/maz-mojej-zony/
materia?y promoc. Teatr w Walizce
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