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RAJ DLA OPORNYCH i SEANS - to znakomite propozycje Teatru Wybrzeże na Walentynki. Po
każdym spektaklu zapraszamy Państwa na lampkę wina. Ale to nie wszystko! Walentynkowy bilet
upoważnia do 10 procentowego rabatu w restauracji Cafe Ferber w Gdańsku i Sopocie (konieczne
wcześniejsze rezerwacje - 791010005 Gdańsk, 784040005 Sopot).
Bilety na RAJ DLA OPORNYCH w cenie 110 zł normalny, 90 zł ulgowy, 80 zł galerie i balkon, bilety
na SEANS w cenie: 60 zł normalny, 50 zł ulgowy.
wtorek, 14 lutego, godzina 19.00, Duża Scena
Michele Riml
RAJ DLA OPORNYCH
Reżyseria: Krystyna Janda
Ulubieńcy publiczności Karol i Barbara (Mirosław Baka i Dorota Kolak) z SEKSU DLA OPORNYCH,
kilka lat później. Tym razem uczą się rozkładać namiot i żyć na łonie natury. Zajmują się pojęciem
szczęścia i wolności razem z siostrą Barbary (Małgorzata Brajner), nową postacią w historii. Równie
zabawną i wzruszającą. Jeśli SEKS DLA OPORNYCH był rodzajem terapii małżeńskiej, RAJ DLA
OPORNYCH jest terapią życia.
„Identyfikacja widza z bohaterem - to klucz do sukcesu tekstów Riml, wyreżyserowanych przez
Krystynę Jandę. Każda kobieta na widowni ma w sobie coś z Barbary, która boi się starości i pragnie
od życia czegoś więcej. Każdy mężczyzna widzi w Karolu kawałek siebie, swój strach o stratę pracy i
upodobanie do świętego spokoju. W bohaterach i dialogach przeglądamy się jak w lustrze.”
Katarzyna Fryc, Gazeta Wyborcza

W spektaklu występują: Dorota Kolak (Barbara), Mirosław Baka (Karol), Małgorzata Brajner (Diana).
Prapremiera: 6 czerwca na Dużej Scenie Teatru Wybrzeże oraz 13 czerwca w Teatrze Polonia.
Czas: 2 godziny (jedna przerwa)
Przedstawienie powstało w koprodukcji z warszawskim Teatrem Polonia.
wtorek, 14 lutego, godzina 19.00, Scena Kameralna
Noel Coward
SEANS
Reżyseria: Adam Orzechowski
Zapraszamy Państwa na wieczór z duchami. Nie, nie będziemy straszyć. Ta komedia arcymistrza
gatunku Noela Cowarda to pretekst do wybornej zabawy odwiecznymi damsko-męskimi konfliktami,
z niegłupim jednak podtekstem. Karol, popularny pisarz i nieuznający granic artysta, dla poszerzenia
spektrum swoich doświadczeń, organizuje wraz ze swą żoną seans spirytystyczny. Wieczór
zapowiada się rozkosznie, jednak wkraczanie na niebezpieczne terytoria nie zawsze uchodzi
bezkarnie. Madame Arcati, ekscentryczne medium sprowadza do przytulnego domku nową-starą
lokatorkę. A potem napięcie rośnie...
„Pierwsza myśl na hasło komedia z duchami? Lekko, łatwo, śmiesznie...? Nie w przypadku spektaklu
Orzechowskiego. Reżyser zręcznie manipuluje w nim bowiem przyzwyczajeniami, schematami,
teatralnymi chwytami - i czuć, że świetnie się przy tym bawi. Lekkość opowiadanej historii mąci
niewygodnymi tematami, które co rusz wpychają pod żebro widza spiczasty paluch, zaś prostotę
opowieści burzy poprzez znienacka wypadające z szaf trupy. A humor? Tutaj należą się reżyserowi
duże brawa, postawił on bowiem w swoim spektaklu na ten rodzaj dowcipu, który (niestety)
przeminął już chyba z wiatrem popkultury.”
Anna Jazgarska, portal Teatralny.pl
W spektaklu występują: Agata Bykowska (Madame Arcati), Katarzyn Z. Michalska (Edyta,
pokojówka), Katarzyna Kaźmierczak (Elwira, jego poprzednia żona), Joanna Kreft-Baka (Ruth, jego
żona), Maria Mielnikow-Krawczyk/Jerzy Gorzko (Pat Bradman), Marzena NieczujaUrbańska/Mirosław Krawczyk (doktor Joe Bradman) i Grzegorz Gzyl (Karol Condomine).
Premiera: 4 października 2013 roku na Scenie Kameralnej
Czas: 2 godziny (jedna przerwa)
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