
D~o;~;En;~~~M~~;: 
c1u muzycz~~~zymuJe s ię 

dla melomanów wyż ! 
już wspomniałem w po· 

przedmm felietonie, otwarcie sezo
nu w Pa1istwowej Operze. Dokład
nie w roczn :cę pierwszego o.w1·0 -
wcgo przedstawienia polskiego w od
zyskanym Wrocławiu, 8 wrze.inia zo· 
baczymy na scen '. e naszej opery 
„Straszny Dwór". Robert Satanow
ski opracował na nowo stronę mu
zyczną speMaklu i usłys zymy wspa 
niałe dzi eło Moniuszki bez skrótów 
w jakie obTI'.owało p o1przetlni e opra
cow anie. Równocześnie będziemy 
r.iieli ąoosobność po raz pierwszy 
zobaczyć Roberta Satanow&kiego za 
pulpi.tem dyrygenckim Wrocławsk i ej 
Opery. Spektakl zapowiada s i ę bar
dzo cieka'Wie, zwłaszcza iż usłyszy

w obsadzie nowo pozyskanych do 

naszej opery śpiewaków, m. in . 
p:ęknego tenora Mariusza Majew
~k iego i basa obdarzonego .bardw 
h dnym głosem i aparycją Macieja 
Witk iewicza. 

W następne dn i na scenie Opery 
Wr'ld<:wskiej zobaczymy Zemstę 
Nietoperza (9 i 14 bm.), „Opowieści 
Hoffmanna" (10 bm.), „Traviatę'' 
(11 bm.). We wtorek 13 września 

mów na scenie operowej „Straszny 
Dwór". 

W ten sam dzień w Filharmonii 
Wrocławskiej w cyklu „Reci tale 
Chopinowskie" (uwaga! Nowy cykl, 
kfory bez wąt.p i en.i a będ zie się cie
szy! dużym wzięciem publiczności 
wrocławskiej) grać będzie wy bitnv 
pianista, pedago i:( wrocław~kicj 
PWSM, który na grd os'.a tnio sze-

Finałowy „Mazur ułański" w Strasznym Dworze. 

. -. 

reg nie.Gwykle interesujących ply t, 
J erzy Godziszewski. 

W Państwowym Teatrze Muzycz
nym po przerwie urlopowej sezon 
1977/78 zostaje ot.warty 9 wrześn ia 
spektaklem „Zielonego Gila" Juliana 
Tu\\ima według sta.rohiszpańs'k:iej 
komedii „płaszcza i s.zpady" Tirso 
d i l\1oliny z muzyką wybitnego kom
pozytora i dyrygenta Andrzeja Mar
k owskiego. Spektakl ten wystawio
ny niezwykle starannie w reżyserii 
Haliny Dzieduszyckiej pod · batutą 
!\Iar ii Oraczewsk iej w dekoracjach 
i przep i t:; ~m ·eh kostiumach Wojcie
c11a Zi elc ,, ińskie~o i choreografii Te· 
resy Ku jawy, grany jest już prze
s~ło rok , a mimo to niezmiennie 
cieszy s i ę pO\\'Odzeniem i przyjmo
wany jest bardzo gorąco przez pu· 
b:iC7.ność, która oklaskuje perypetie 
zdrad.zonej i jakże sprytnej dziew
czyny, uka zane na scenie Teatru 
Muzycznego z prawdziwie hiszpań
skim temperamentem i humorem. 
„Zielony Gil" grany będzie od 9 
do 14 września. 

Tak więc życzyć nalei y wielu 
p ięknych pr.zeżyć i wzrusze o-
perze, operetce i filharm 


