»Słomkowy kapelusz«
1 i ,,Tangolile"
•

- nowe premiery w Operetce SI.
Pań:stU'owa

Ope-yetka Slcvka nard, mlody rl!'ntier. Jego koli
Gliwicach prZ11gotowuje nie ... polknqi nieOpatr~ u: lasku
zwykle przyjem11{ł niespodzian Vincennes kapelun mlodej dakę. Na afisz fl!g(J t~tru wcho- my, która w tym cza.ri~ zajęta
dzą w czerwcu br. dwie nowe byla za. drzeu;em rozmową ze
poZf!Cj~ reperl~owe: ,,Słom
znajomym 1.llOjoJciem - i przez
kO'IJJ'U kapems.t"" E. Lafliche'a, to Fadinard omal '1tWo stracił
Zltanego komediopisarza fran- ..nan.s11 na mal:'risiwo z miło
cuskiego z XIX w .• oraz „Tcin- ici, - n4 zamek. prln'k, sad ogolita." (,.Bał w Savovu"J P. WOCO'Wll-· All!
uprudmpalf
Ałwalfama.
wypadków. BWdlt je pr.zabta,.sŁOMKOWY KAPELUSZ-. wi daslwn4ł11 ohsenziato,. lsdzta l!TC1fkomedia w 5 adskmach IGich taad i ulcmuroki. .'rtfl]tHze ipi-etD'ltmi i tańcami Of'az: zu selszv człoioiek FrlllM:ji„ ot.UJICfł
pelnie nie'OCrekiwan11m zakoń czasów - E~e L«lJiche.
,;rANGOUTr (arygincdl'ly
czeniem. Utwór t.eirt wy$ła.wia
Operetka Slq:s:ka w iwietn11m tytul „Bal 1A1 SatwU.-> skomponował Patae? Abra.ham, z:natlumacu.ni~ i adaptacji Juliana Tuwim4, z muzyką Ja.kub« n.y powszeclł11~ m. i1'. ;cko
Offenbacha - w uk,ad?ie Ja- twórca opere~k „ Wiktori11 i
na Krenza.. ~s:eru.je- Barba- ,ej h-1tmtr„ i ..Kwiat Hawai•.
Ba:MOR4 i melodyjq t~ opera Kilkou.-ska. •tronę 1muvcz..
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nfł P"Zl/QOfO'IDl:lje Marek Witkowski. <>P"lftCł .cenicmq m.pn>jl!lkłowd Tadeusz <>11111.eui
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się

mę (libufto: A.. Griinwald i
F. LOhnn - Bedel, tekst- polski.:
Leopokl Bl!c~ i Mi.chal. $laski>

zCJbaczvm-11

w

re?yserii

Irmy

do. PM11tt1- Czajkowskie;, pod kier01l"'ic-

polul.D'!I XIX wiek.u,

ażeO,, uwie!~

ftteul mUZ'IJCZl'ltlTlł

Zbi~

Lipl.-zyii1kiego, z chcmeografiq
Ludzkich perinn!'tii i dm mer4'%' stanislaWCl Muzczvłca, tD opra_
akt..Un11ch.. Zi/cie hd>i płatać wie .st micz:ne.j J~o Kłasow
1'óbae tiole. .,Szczęś~ gmał skiegt\
czasem cz.Io-wieka, a on, cJleqe
Dwie te ciP.'k4Wle" premieTV w
je- złapać, lak ,.a tronię .„ucie- Jed•vm mi~ to bogate
§m.iać się:

s:erdecznt.t z

kli przed Dim. Dośwlfldczvł te-- IGkotici:ente tegoroc.enego sezo(/(1 na tolunej 1kór.zie, FIJdł,. n.- w Oper~e Slqakiei. CZłltt)

