1. P r z e g l a d

25-30.06.2013

Nowego
Teatru
dla Dzieci

Wrocławski Teatr Lalek

Wrocławski Teatr Lalek

Scena Letnia

10:00 Wąż / scena kameralna
17:00 Pacan - Historia o miłości / duża scena

11:30 Uroczyste otwarcie przeglądu
12:00 Animuj w parku
Akademia Sztuk Pięknych /
Organizacja Pancia
16:00 Małe Instrumenty

11:00 Śpij / foyer I p.
17:00 Śpij / foyer I p.
18:30 Panel dyskusyjny DIALOG Z NAJNAJEM
Czym jest teatr dla dzieci w wieku 0-3?
/ sala kolumnowa

10:00 Teatralny plac zabaw Jana Dormana
12:00 Teatralny plac zabaw Jana Dormana
14:00 Animuj w parku
Akademia Sztuk Pięknych /
Organizacja Pancia

10:00 Słoń i kwiat / duża scena
17:30 Słoń i kwiat / duża scena
19:00 Ferdydurke / scena kameralna

11:00 Animuj w parku
Akademia Sztuk Pięknych /
Organizacja Pancia
16:00 Małe Instrumenty

13:00 Ściana.Banana / scena na piętrze
17:30 Odyseja / duża scena

17:00 Małe Instrumenty

10:00 Odyseja / duża scena
15:00 Panel dyskusyjny KWIATKI MUTANTY nowa dramaturgia dla dzieci / sala kolumnowa
17:30 Światełko / duża scena
19:00 Z piasku / scena kameralna

13:00 Najlepszy Teatr na świecie

11:00 Ściana.Banana / scena na piętrze
13:00 Słuchaj! Skarpety i papiloty / scena
kameralna
15:00 Najmniejszy bal świata / duża scena
17:00 Najmniejszy bal świata / duża scena

14:00 Meble? Do ogrodu!
3D czyli Dizajn Dla Dzieci
18:30 Pokaz ﬁlmu animowanego zrealizowanego podczas warsztatów Animuj
w parku
19:00 Uroczyste zamknięcie przeglądu
19:15 Koncert duetu SzaZa

3D czyli Dizajn Dla Dzieci
21:00 Projekt Starewicz / SzaZa

Ogród Staromiejski

MBP - MultiCentrum 2

Muzeum Narodowe
we Wrocławiu

12:00 Bajkowe Przygody
Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści
16:00 Garden Party
Muzeum Współczesne Wrocław
17:30 Bajkowe Przygody
Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści
13:00 Bajkowe Przygody
Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści
16:00 Garden Party
Muzeum Współczesne Wrocław
17:30 Bajkowe Przygody
Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści
11:00 Bajkowe Przygody
Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści
15:00 Bajkowe Przygody
Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści
17:00 Garden Party
Muzeum Współczesne Wrocław
10:00 Latawiec Teatralny
LALE.Teatr
16:00 Guliwer w krainie olbrzymów
/ scena Bajkobusu
10:00 Latawiec Teatralny
LALE.Teatr
11:00 Zabawy na kocyku
Miejska Biblioteka Publiczna

10:00 Wierszodźwięki
MBP - MultiCentrum2

12:00 Zabawy na kocyku
Miejska Biblioteka Publiczna

10:00 Wierszodźwięki
MBP - MultiCentrum2

12:00 Na powitanie wakacji
Muzeum Narodowe
14:00 Na powitanie wakacji
Muzeum Narodowe
16:00 Na powitanie wakacji
Muzeum Narodowe

*Wrocławski Teatr Lalek zastrzega sobie możliwość zmian w programie Przeglądu.

miejsce

data
PROGRAM

TEATR
PRZEGLĄD NOWEGO TEATRU DLA DZIECI to pierwsze tego typu przedsięwzięcie
kulturalne we Wrocławiu, skierowane do dzieci we wszystkich grupach
wiekowych oraz ich rodziców, opiekunów i nauczycieli.
Ideą Przeglądu jest prezentacja najbardziej interesujących spektakli dla
dzieci, które powstały w ciągu ostatnich sezonów na polskich scenach
oraz najnowszych premier Wrocławskiego Teatru Lalek, zrealizowanych
w sezonie 2012/2013.
NOWY TEATR to przede wszystkim współczesna dramaturgia, sztuki młodych
autorów, którzy nie popadają w infantylizm dialogując z małymi Widzami.
To również nowe spojrzenie na klasyczne historie takie jak „Odyseja”, czy przygody
Guliwera. W programie Przeglądu znajdą się nowatorskie spektakle skierowane
do „najnajów”, czyli dzieci, które nie ukończyły jeszcze trzeciego roku życia,
oraz projekty interaktywne, łamiące tradycyjny podział na twórców i widownię.
Wszystkich rodziców, twórców i pedagogów zapraszamy na dyskusje panelowe,
które dotyczyć będą kierunków rozwoju najnowszego teatru dla dzieci.
Spektaklom oraz dyskusjom towarzyszyć będą działania plenerowe w Ogrodzie
Staromiejskim, który na czas Przeglądu stanie się OGRODEM SZTUK – przestrzenią,
w której dzieci będą mogły uczestniczyć w koncertach i warsztatach związanych
z różnymi dziedzinami sztuki . Do współpracy zaprosiliśmy przede wszystkim
wrocławskie instytucje kultury, uczelnie oraz niezależnych twórców.
Chcemy, by Przegląd stał się prawdziwym świętem współczesnej sztuki dla dzieci –
teatralnej, literackiej, plastycznej, muzycznej oraz ﬁlmowej.
Zapraszamy!

Marta Guśniowska

WAZ

3+

reżyseria: Marek Zákostelecký
Wrocławski Teatr Lalek
Sympatyczny, choć odrobinę drażliwy Wąż jest nieszczęśliwy z powodu braku kończyn.
W towarzystwie Chomika Chrupusia i pomysłowego Gekona wyrusza na wyprawę w poszukiwaniu rąk i nóg. Niestety, ani Wróżka Zębuszka, ani Magik nie potraﬁą pomóc bohaterom.
Dopiero napotkany Pająk podpowiada im, żeby udali się ze swoją
prośbą do Boga…

25.06, godz. 10:00 | Wrocławski Teatr Lalek
bilety: 28 zł, 23 zł (grupowe 18 zł)
Maria Wojtyszko

Pacan – historia o miłosci
reżyseria: Jakub Krofta
Wrocławski Teatr Lalek
Opowieść o zwierzętach, które straciły dom. Pewnego dnia właściciel Pacana znika
w niewyjaśnionych okolicznościach. Zrozpaczony pies postanawia go odszukać,
nie jest jednak przyzwyczajony do samotnych wędrówek po mieście i szybko traﬁa
do schroniska. Spotyka tam grono doświadczonych przez los zwierząt o dość
ekscentrycznych osobowościach.

25.06, godz. 17:00 | Wrocławski Teatr Lalek
bilety: 25 zł, 20 zł (grupowe 15 zł)

8+

TEATR
TEATR

TEATR
Justyna Lipko-Konieczna

Brian Patten

Teatralny plac zabaw Jana Dormana

Słon i kwiat

reżyseria: Justyna Sobczyk
Instytut Teatralny, Warszawa

reżyseria: Robert Jarosz
Grupa Coincidentia, Białostocki Teatr Lalek

6+

Trójka aktorów zaprasza młodych widzów na plac zabaw, gdzie panują zasady, które dzieci znają
z podwórka i szkolnego korytarza. Niepozorna kłótnia o kaczkę sprawia, że dziecięca rywalizacja
niepostrzeżenie przeradza się w poważną, dorosłą wojnę. Można próbować ją odwołać, ale uda
się to tylko wtedy, gdy widzowie pomogą aktorom i wspólnie z nimi wyprawią się do Krainy
Słoneczników, by porozmawiać ze Słońcem…

26.06, godz. 10:00, 12:00 | Scena letnia Wrocławskiego Teatru Lalek

6+

W dżungli działy się wyjątkowe rzeczy: kwiat biegał, małpy pomagały słońcu wschodzić,
dżdżownice pasjonowały się teatrem a plimkiplumki spełniały marzenia. Pewnego dnia, płynący
z nurtem rzeki liść, przyniósł do dżungli najmniejszego na świecie słonia…
Bardzo mądra opowieść o poznawaniu świata, odkrywaniu tego, co nieznane, nazywaniu
i oswajaniu otaczającej rzeczywistości, tworzeniu własnych, indywidualnych reguł, rządzących
światem. Pochwała na cześć różnorodności i akceptacji odmienności.

27.06, godz. 10.00, 17.30 | Wrocławski Teatr Lalek

bilety: 30 zł, 25 zł (grupowe 15 zł)

bilety: 30 zł, 25 zł (grupowe 15 zł)
Alicja Morawska-Rubczak

Spij

0-3

reżyseria: Alicja Morawska-Rubczak
Teatr Baj, Warszawa
„Śpij” (wbrew temu, co sugeruje tytuł spektaklu) pobudza widzów. Dzieci, znajdują
się razem z artystami w niewielkim białym namiocie. Postaciom nie chce się spać, więc psocą:
zabierają sobie pościel, toczą bitwę na poduszki, zawijają się w prześcieradła. Białą przestrzeń
wypełniają kolorowe pióra, poszewki, piłki i zabawki dla niemowlaków. Najmłodsi stopniowo
są zapraszani do działania i po dwudziestu paru minutach brak wyraźnego podziału na aktorów
i widzów – wszyscy bawią się wspólnie na miękkich prześcieradłach.

26.06, godz. 11:00, 17:00 | Wrocławski Teatr Lalek
bilety: 30 zł, 25 zł (grupowe 15 zł)

Janka Jankiewicz-Maśląkowska, Tomasz Maśląkowski

Sciana.Banana

1-5

reżyseria: Janka Jankiewicz-Maśląkowska, Tomasz Maśląkowski
LALE.Teatr, Wrocław
Małe dzieci nie zawsze mają dość zapału i cierpliwości, by śledzić skończoną, linearną fabułę.
W jej miejsce twórcy spektaklu zaproponowali szereg zdarzeń o zabawowym charakterze,
w których uczestniczą jakaś Ona i jakiś On. Używając prostych przedmiotów, z czarną ścianą
za plecami i białą podłogą pod stopami udowadniają, że powoływanie do istnienia fantazyjnych
światów jest prostsze, niż się to wydaje. Choć słowo mówione nie pojawia się na scenie, spektakl
angażuje wyobraźnię dziecka i pobudza jego wszystkie zmysły.

28.06, godz. 13.00 | Wrocławski Teatr Lalek
30.06, godz. 11.00 | Wrocławski Teatr Lalek
bilety: 25 zł, 20 zł (grupowe 15 zł)

TEATR

TEATR

Robert Jarosz (na motywach Jonathana Swifta)

Guliwer w Krainie Olbrzymów

Malina Prześluga

3+

Swiatełko

6+

reżyseria: Braňo Mazúch
Wrocławski Teatr Lalek

reżyseria: Marián Pecko
Opolskie Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki

Historia światowej sławy podróżnika, legendarnego Guliwera, którego okręt rozbił się na rzece
Odrze, nieopodal Mostu Grunwaldzkiego. Ku zaskoczeniu wszystkich okazało się, że nie jest
on większy od przeciętnego wrocławskiego krasnala. Spektakl opowiada o niespodziankach,
jakie mogą czyhać na tak mała istotę w wielkim mieście oraz prowokuje do reﬂeksji, czy bycie
Innym daje dodatkowe przywileje czy wręcz przeciwnie – naraża na odrzucenie.

Pewnego dnia z dziecięcego pokoju znika Dziewczynka. Co dzieje się z jej rzeczami i zabawkami,
które zostają same? Z pewnością trochę rozrabiają, kłócą się, ale bardzo szybko zaczynają
też tęsknić za osóbką, wokół której kręciło się całe ich życie.
Przedstawienie jest opowieścią o przygodach i emocjach przedmiotów, które muszą zmierzyć
się z brakiem najbliższej im osoby. Malina Prześluga napisała, niekiedy żartobliwy, tekst, bawiący
się słowem, żonglujący tematami i skojarzeniami, na bardzo poważny temat.

28.06, godz. 16:00 | Ogród Staromiejski

29.06, godz. 17:30 | Opolski Teatr Lalek

wstęp wolny

bilety: 30 zł, 25 zł (grupowe 15 zł)
Homer

Odyseja

8+

reżyseria: Ondrej Spišák
Teatr Lalka, Warszawa
Adaptacja homeryckiego poematu. Grecki pieśniarz staje się bohaterem, stwarza boski Olimp,
kosmos i świat ludzi oraz opowiada heroiczne przygody mądrego i przebiegłego Odyseusza,
który wymknął się spod władzy bogów i po dziesięcioletniej tułaczce powrócił do Itaki.
Spektakl wykorzystuje atrybuty lalkowej sceny, kontrastuje ludzi, lalki i maski. Aktorzy grają
cieniami, animują falujące płótna i elementy dekoracji, na oczach widzów nadają im nowe
znaczenia.

28.06, godz. 17:30 | Wrocławski Teatr Lalek
29.06, godz. 10:00 | Wrocławski Teatr Lalek
bilety: 30 zł, 25 zł (grupowe 15 zł)

Malina Prześluga

Najmniejszy bal swiata

6+

reżyseria: Paweł Aigner
Teatr Baj Pomorski, Toruń
Bajka o Migawce, Królewnie Najmniejszego Królestwa Świata, odbywającej inicjacyjną podróż
w poszukiwaniu rodziców, na których w gniewie rzuciła czar i których wysłała w nieznane.
Podczas wyprawy uczy się szacunku do innych i panowania nad swoimi emocjami.
Reżyser realizuje spektakl przy użyciu multimediów w technice blue box. To niezwykle atrakcyjna
forma oswajania i przybliżania dzieciom techniki i warsztatu pracy z wszechobecnymi mediami
cyfrowymi.

30.06, godz. 15:00, 17:00 | Wrocławski Teatr Lalek
bilety: 30 zł, 25 zł (grupowe 15 zł)

OGRÓD SZTUK - WARSZTATY

TEATR DLA DOROSŁYCH
Witold Gombrowicz

Ferdydurke

15+

reżyseria: Radosław Kasiukiewicz
Wrocławski Teatr Lalek
Lalkowa inscenizacja powieści Witolda Gombrowicza koncentruje się wokół jednego
z najważniejszych zagadnień Ferdydurke – problemu formy. Trzydziestoletni pisarz Józef
zostaje poddany reedukacji, która ma na celu ponowne – właściwe ukształtowanie jego
osobowości i wpojenie powszechnie akceptowanych zasad i zachowań.
W spektaklu Kasiukiewicza forma uruchamia sceniczną rzeczywistość, deﬁniuje ją i narzuca
interpretację. Tworzy stereotypowe klisze, rytuały które deﬁniują międzyludzką komunikację.

27.06, godz. 19:00 | Wrocławski Teatr Lalek
bilety: 25 zł, 20 zł (grupowe 15 zł)

15+

reżyseria: Pia Partum
Wrocławski Teatr Lalek
Adaptacja powieści francuskiego autora marokańskiego pochodzenia Tahara Ben Jellouna.
Ahmad rodzi się jako dziewczynka - ósma córka mężczyzny, który nie doczekał się męskiego
potomka. Od dzieciństwa jest wychowywana jako chłopiec. Stłumiona tożsamość staje się
źródłem buntu, frustracji, agresji. Ahmad nieustannie zmaga się z sobą, usiłuje zbudować,
odkryć i wykrzyczeć własne JA.

29.06, godz. 19:00 | Wrocławski Teatr Lalek
bilety: 25 zł, 20 zł (grupowe 15 zł)

Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści zabierze słuchaczy w magiczną podróż do krainy bajek
z różnych części świata oraz zainspiruje do wspólnej zabawy klockami MuBaBaO,
rozwijającej wyobraźnię i pozwalającej wyczarować z najprostszych form niezwykłe światy.

25.06, godz. 12:00, od 5 do 8 lat | 17:30 od 8 do 12 lat
26.06, godz. 13:00, od 5 do 8 lat | 17:30 od 8 do 12 lat
27.06, godz. 11:00, od 5 do 8 lat | 15:00 od 8 do 12 lat
Ogród Staromiejski | wstęp wolny, obowiązują wcześniejsze zapisy

Animuj w parku

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu razem z Organizacją Pancia zaprezentują techniki
animacji poklatkowej i zaproszą do wspólnego tworzenia form animowanych, inspirowanych
Ogrodem Staromiejskim.

Tahar Ben Jelloun

Z piasku

Bajkowe Przygody

25.06, godz. 12:00 | Scena Letnia Wrocławskiego Teatru Lalek
26.06, godz. 14:00 | Scena Letnia Wrocławskiego Teatru Lalek
27.06, godz. 11:00 | Scena Letnia Wrocławskiego Teatru Lalek
od 10 lat | wstęp wolny, obowiązują wcześniejsze zapisy

Małe Instrumenty

Wrocławski zespół Małe Instrumenty zaprezentuje bogaty zbiór nietypowych instrumentów
i ich możliwości brzmieniowe oraz zaprosi uczestników warsztatów do spróbowania własnych
sił w tworzeniu muzyki.

25.06, godz. 16:00 | Scena Letnia Wrocławskiego Teatru Lalek
27.06, godz. 16:00 | Scena Letnia Wrocławskiego Teatru Lalek
28.06, godz. 17:00 | Scena Letnia Wrocławskiego Teatru Lalek
od 6 lat | wstęp wolny, obowiązują wcześniejsze zapisy

OGRÓD SZTUK - WARSZTATY

Garden party

Muzeum Współczesne Wrocław zaprosi uczestników do współtworzenia artystycznej instalacji
i malowania panoramy świata.

25.06, godz. 16:00 | Ogród Staromiejski
26.06, godz. 16:00 | Ogród Staromiejski
27.06, godz. 17:00 | Ogród Staromiejski
b.o. | wstęp wolny

Latawiec teatralny
LALE.Teatr wspólnie z Wrocławskim Teatrem Lalek przygotuje warsztaty teatralno-plastyczne,
w ramach których uczestnicy stworzą lalki, elementy scenograﬁi i instalacje teatralne.

28.06, godz. 10:00 | Wrocławski Teatr Lalek od 1 do 3 lat
29.06, godz. 10:00 | Wrocławski Teatr Lalek od 4 do 8 lat
wstęp wolny, obowiązują wcześniejsze zapisy

OGRÓD SZTUK - WARSZTATY

Na powitanie wakacji

Zajęcia plastyczno-teatralne przeprowadzone w siedzibie Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

29.06, godz. 12:00, od 6 do 10 lat
29.06, godz. 14:00, od 4 do 6 lat
29.06, godz. 16:00, od 7 do 12 lat
Muzeum Narodowe | wstęp wolny, obowiązują wcześniejsze zapisy w Muzeum Narodowym
T: 71 372 51 48 od 17.06

Wierszodzwieki

Mateusz Ryczek, utalentowany kompozytor młodego pokolenia przeprowadzi warsztaty z
teatralizacji wiersza.

29.06, godz. 10:00 | Miejska Biblioteka Publiczna – MultiCentrum 2
30.06, godz. 10:00 | Miejska Biblioteka Publiczna – MultiCentrum 2
od 13 do 18 lat | wstęp wolny, obowiązują wcześniejsze zapisy

Zabawy na kocyku

3D czyli Dizajn Dla Dzieci

Miejska Biblioteka Publiczna, podczas wspólnych zabaw, przedstawi wysokiej klasy wydawnictwa
dla dzieci: Ładne Halo, Zakamarki, Dwie Siostry, Czarna Owca, Muchomor i Hokuspokus.

Autorski program edukacyjno-artystyczny - 3D czyli Dizajn Dla Dzieci, jest częścią programu
edukacyjnego Galerii Dizajn - BWA Design, adresowany do dzieci i rodziców. Uczestnicy podczas
warsztatów zaprojektują swój wymarzony teatr oraz zaaranżują przestrzeń Ogrodu
Staromiejskiego.

29.06, godz. 11:00 | Ogród Staromiejski
30.06, godz. 12:00 | Ogród Staromiejski

Najlepszy Teatr na świecie 29.06, godz. 13:00 | Scena letnia Wrocławskiego Teatru Lalek
Meble? Do ogrodu! 30.06, godz. 14:00 | Scena letnia Wrocławskiego Teatru Lalek
od 6 do 12 lat | wstęp wolny, obowiązują wcześniejsze zapisy

b.o. | wstęp wolny

WYDARZENIA SPECJALNE - PANELE DYSKUSYJNE

Dialog z Najnajem
Czym jest teatr dla dzieci w wieku 0-3?

Tworzenie spektaklu dla takich najnajów ( dzieci w wieku 0-3 lata) wymaga nie tylko empatii,
ale też wiedzy pedagogicznej. Jakimi środkami nawiązuje się dialog z „pieluszkową” widownią?
Co teatr może zaoferować swojej najmłodszej publiczności?
Dyskusję poprowadzi Alicja Morawska-Rubczak, reżyserka i pedagożka teatralna.
Do udziału zapraszamy rodziców, pedagogów i twórców, którzy chcieliby pogłębić swoją
wiedzę o tym, stosunkowo nowym w Polsce, gatunku teatralnym.

26.06, godz. 18:30 | Wrocławski Teatr Lalek, Sala Kolumnowa

Kwiatki Mutanty

- nowa dramaturgia dla dzieci.

Punktem wyjścia do dyskusji jest felieton Roberta Jarosza, który ukazał się w piśmie
„Teatr Lalek”. „Najpóźniej w piętnastej minucie każdej z rozmów na temat obecności
nowej dramaturgii w repertuarach publicznych teatrów lalek pada argument jakoby
to nauczyciele, przyprowadzający zorganizowane grupy dzieci do teatru, wymuszali
na teatrach realizacje tytułów klasycznych z obszaru baśni, bądź lektur szkolnych - słowem,
nowej dramaturgii stop!” – pisze autor.
Czy przytoczony argument jest prawdziwy? Jaka jest rola pedagogów i pedagogów teatru
w kształtowaniu repertuarów teatrów dla dzieci?
Dyskusję poprowadzi Robert Jarosz, dramatopisarz i reżyser.

29.06, godz.15:00 | Wrocławski Teatr Lalek, Sala Kolumnowa

WYDARZENIA SPECJALNE - SŁUCHOWISKO

Słuchaj!
Julia Holewińska: Skarpety i papiloty
W każdą ostatnią niedzielę miesiąca aktorzy Wrocławskiego Teatru Lalek czytają, dotąd
niewystawiane, sztuki dla dzieci najciekawszych współczesnych autorów teatralnych.
Pod opieką reżyserską młodych twórców i studentów szkół teatralnych powstają sceniczne
perełki, w których słowo, dźwięk i światło uruchamiają wyobraźnię i zachęcają do odkrywania
świata. O oprawę muzyczną czytań dbają wirtuozi muzyki improwizowanej i sceny niezależnej –
wyczarowują dźwięki, które inspirują do kreatywnej i spontanicznej zabawy.
Skarpety i papiloty to sztuka napisana na specjalne zamówienie Wrocławskiego Teatru Lalek
przez Julię Holewińską – zdobywczynię prestiżowej Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej.
Opowiada o rodzinie lisków. A właściwie o rodzinie lisków w kryzysie. Mama wraca do pracy!
Co to oznacza dla wszystkich członków rodziny?

30.06, godz. 13:00 | Wrocławski Teatr Lalek
od lat 3 | bilety: 5 zł

WYDARZENIA SPECJALNE - KONCERTY

organizator:

Projekt Starewicz / SzaZa
Projekt Starewicz / SzaZa powstał dzięki kooperacji duetu muzycznego SzaZa oraz Studia
Filmowego Semafor z Łodzi. To połączenie niezwykle barwnej, wielowątkowej i plastycznej
muzyki duetu Szamburski/Zakrocki wykonywanej na żywo do pierwszych dwudziestowiecznych
animacji poklatkowych i lalkowych autorstwa Władysława Starewicza. Projekt Starewicz / SzaZa
w ramach „Semafor European-Asian Tour” występował na prestiżowych festiwalach
min. w Japonii, Chinach, Francji i Hiszpanii.

Mecenasi:
Dofinansowano ze srodków
Narodowego Centrum Kultury
w ramach programu
Narodowego Centrum Kultury,
Kultura – Interwencje

29.06, godz. 21:00 | Scena Letnia Wrocławskiego Teatru Lalek
wstęp wolny

Koncert Duetu SzaZa
Muzyka duetu Szamburski / Zakrocki to niezwykłe połączenie pozornie skrajnych przeciwieństw
– hałasu i ciszy, popu i współczesnej kameralistyki, piękna i brzydoty, a także wyraﬁnowanej
mądrości i czystej, naiwnej bezmyślności. Za pomocą klarnetu i skrzypiec, głosu, analogowych
efektów zapętleń oraz delikatnych przetworzeń, muzycy poszukują jedności przeciwieństw,
starają się oswobodzić zarówno scenę jak i widownię z krępujących reguł oraz sztywnych
kulturowych „ustawień”. Czasem ich występy przybierają formę groteski, mrocznej zabawy,
performance’u, a czasem niezwykle poważnej i głębokiej wypowiedzi muzycznej, pozostającej
jednak w interakcji z publicznością. Istotne staje się tu samo Bycie muzyków na scenie,
obserwacja aktu twórczego, w jego szczerej i prawdziwej formie, nieskrępowanej konwencją
koncertu czy spektaklu, uwolnionej.

30.06, godz. 19:00 | Scena Letnia Wrocławskiego Teatru Lalek
wstęp wolny

Partnerzy medialni:
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Wrocławski Teatr Lalek
pl. Teatralny 4
50-051 Wrocław

www.teatrlalek.wroclaw.pl

Plac Teatralny

3
1 2

Rezerwacja biletów:
Biuro Organizacji Widowni
T: 71 335 49/ 11 / 12
widownia@teatrlalek.wroclaw.pl
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Podwale

7

Kasa biletowa:
T: 71 335 49 10
od wtorku do piątku w godzinach od 9:00 do 19:00 (przerwa 14:30-15:00)

Dyrekcyjna
Kamienna

Ślężna

Powstańców Śląskich

6

1
2
3

Wrocławski Teatr Lalek
Scena Letnia
Ogród Staromiejski

4

Miejska Biblioteka Publiczna- MultiCentrum 2
ul. Powstańców Śląskich 210

5

Muzeum Narodowe we Wrocławiu
pl. Powstańców Warszawy 5

6

Hotel Campanile Centrum, ul. Ślężna 26

7

Dworzec PKP

4

}

pl. Teatralny 4

w soboty i niedziela na dwie godziny przed spektaklem
w dniach 29 - 30.06 w godzinach od 9:00 do 19:00 (przerwa 14:30-15:00)

