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Zapraszamy Państwa na kolejny spektakl z audiodeskrypcją i tłumaczeniem na język migowy
prezentowany w ramach programu KULTURA DOSTĘPNA. W piątek, 16 listopada o godzinie 19:00
na Dużej Scenie zaprezentujemy spektakl PRZEDWIOŚNIE Stefana Żeromskiego w reżyserii Natalii
Korczakowskiej.
Dla osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu oraz ich opiekunów przewidziano specjalną pulę
biletów.
Osoby zainteresowane powinny kontaktować się z koordynatorem projektu pod numerem telefonu
502 756 973 lub mailowo: zapisy@teatrwybrzeze.pl.
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
O PROGRAMIE KULTURA DOSTĘPNA
Teatr Wybrzeże bierze udział w Programie KULTURA DOSTĘPNA. W ramach programu realizujemy
projekt ROZSMAKUJ SIĘ W TEATRZE - cykl pokazów 5 spektakli repertuarowych z tłumaczeniem na
język migowy oraz audiodeskrypcją dla osób niewidzących, niedowidzących, niesłyszących oraz
niedosłyszących. Prezentacjom spektakli towarzyszą warsztaty. Projekt będzie realizowany do
grudnia 2018 roku. Celem programu dotacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
KULTURA DOSTĘPNA jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych
do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej. W ramach programu można się

ubiegać o dofinansowanie projektów skoncentrowanych na nieodpłatnym uczestnictwie osób o
utrudnionym dostępie do kultury. Odbiorcami dofinansowanych zadań mają być przedstawiciele
różnych grup m.in: dzieci i młodzież szkolna, osoby starsze i z niepełnosprawnością, a także tych
środowisk, które m.in. z powodu barier kulturowych i prawnych pozostają poza obiegiem życia
kulturalnego i społecznego lub mają do niego utrudniony dostęp.
O AUDIODESKRYPCJI
Audiodeskrypcja to technika, która dzięki dodatkowym opisom słownym udostępnia odbiór wizualnej
twórczości artystycznej oraz pozwala osobom niewidomym poznawać widzialny dorobek kulturalny z
zakresu sztuki plastycznej, teatralnej, scenicznej i filmowej. Podczas audiodeskrypcji opisywane są
ważne, znaczące informacje wizualne takie jak: język ciała, wyraz twarzy, przebieg akcji, sceneria,
kostiumy. Zwięzłe, obiektywne opisy scen pozwalają osobie niewidomej podążać za rozwijającym się
wątkiem historii oraz usłyszeć i zrozumieć co dzieje się na scenie.
O SPEKTAKLU
Rewolucja? Wojna? Zmiana? Coś. "Istotne wydarzenie o charakterze wstrząsowym". Dojrzewa, budzi
się do życia - straszy. Czy historia musi się powtarzać - i jako tragedia, i jako farsa? Czy znowu
doszliśmy do takiego momentu naszej historii, w którym rozczarowanie, niezadowolenie, o b u r z e n
i e wyleją się na ulice i uformują rewolucyjny pochód? Jak daleko tym razem ten pochód się posunie i
kto, z jakimi hasłami stanie na jego czele? I przeciw komu? Można oczywiście udawać, że nic takiego
się nie dzieję i że "jakoś to będzie". Ale to nieprawda, co mówią w serialach, że "winter is comming".
Zima już była. Przeżyliśmy ją, przespaliśmy. Teraz nadchodzi wiosna. Ale zanim nadejdzie, zanim to
"Coś" ostatecznie zakwitnie i dojrzeje mamy jeszcze ten krótki moment, w którym można jeszcze coś
zrobić, "Coś" przyciąć, o coś zadbać. Mamy przedwiośnie.
„Natalia Korczakowska zrobiła w Gdańsku PRZEDWIOŚNIE o kryzysie polskiej demokracji,
rosnących nierównościach i poczuciu niepewności. Powstał spektakl może plakatowy, ale wyrazisty i
zapadający w pamięć.”
Witold Mrozek, Gazeta Wyborcza
Stefan Żeromski
PRZEDWIOŚNIE
Adaptacja i reżyseria: Natalia Korczakowska
Współpraca adaptacyjna i dramaturgia: Wojtek Zrałek-Kossakowski
Scenografia i kostiumy: Anna Met
Muzyka: Marcin Lenarczyk, Jerzy Rogiewicz
Światło: Michał Głaszczka
Choreografia: Mikołaj Mikołajczyk
Konsultacje językowe: Aleksandra Husar-Trojanowska
Przygotowanie wokalne: Marek Kaczanowski
Inspicjent, sufler: Agnieszka Szczepaniak
Asystent reżysera: Cezary Rybiński
W spektaklu występują: Dorota Androsz (Karolina), Justyna Bartoszewicz (Wanda, urzędniczka
kolejowa), Małgorzata Brajner (Jadwiga Barykowa), Katarzyna Kaźmierczak (Księżna, Laura), Anna
Kociarz (Pani Wielosławska), Piotr Biedroń (Cezary Baryka), Grzegorz Gzyl (Gajowiec), Maciej
Konopiński (Barwicki, urzędnik, marynarz), Jacek Labijak (ks. Anastazy, konduktor, marynarz), Jakub
Mróz (Lulek, cień, marynarz), Andrzej Nowiński (Storzan, Hessel), Cezary Rybiński (Seweryn
Baryka), Piotr Witkowski (Hipolit, żołnierz turecki, marynarz).

Czas: 2 godziny 45 minut (jedna przerwa)
Spektakl zalecany dla widzów od 15 roku życia.
Premiera: 14 marca 2015 roku na Dużej Scenie
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