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Atrakcvine premin

i wznowienia sprawdzonych przeboiów
• Mimowie - do Australii
Dziś,

jak zwykłe o
godz. 20, wznawia po
przerwie
urlopowej
działalność artystycz·
n ą Państwowy Teatr
Muzyczny.
Sezon
1977/78 zainauguruje
komedia Tlrso de
Moliny „ Zielony Gil"
w dowcipne) Tuwl·
mowskie) wersji sceniczne) z muzyką A.
Markowskiego.
Przypominamy, że reży
serem tego udanego widowiska jest H. Dzieduszycka,
projektantem pięknych dekoracji l kostiumów W.

Z1elez1iisk1, a układy ta·
neczne są dziełem T. Kujawy. We wrześniu na scenie Teatru Muzycz.ne.go zobaczymy ponadto „Hrabinę
Maricę", a pod koniec miesiąca nową premierę bieżą

sezonu,
popularną
z muzyką R.
Frimla i Stothar ta „Rose
Marie" w reżyserii dyrektor Barbary Kostrzewskiej.
Autorem oprawy plastycznej i kostiumów jest r ównież Wojciech Zieleziński.
a choreografii Henryka Komorowska. W roli tytuło
wej wystąpią Lucyna Artyszuk, Feiicja Jagodzińska
i Barbara Pyrkosz.

cego

operetkę

Scena

ze

„Przyjeżdżam
Na zdjęciu Jerzy

Jutro"
Reter-

ski I Dan u ' - K is iel.

Fot
Joanna Dra nkowska

. J utro natomiast, na scenie Teatru Polskiego, rozpo~yna nowy sezon Pantomima Wrocławska. 10, 11
13• l4 bm. grane będz1d
znak 0 ?1!te. przedstawienie
„Przy;ezdzam jutro". z tym
s.p.ek~aklem
pod
koniec
mies i ąca zespół naszych mi·
mó~ udaje się na kolejni
gościnne występy do RF1"
by reprezentować wroclav
ską ~~tukę w czasie elf
pol~kich,
organizowany'„
m. m. w Kolonii Han9v"'
rze i Gu't1mersb~ch. t

i

W lutym i mare ~ /
tor:nima Wto cławsk V: 1
d:me w swoją p ie szr!ł/

droz na Antypody. Spektakl „Przyjeżd7.am jutro"
prezentowany będzie na
międzynarodowym test1walu teatralnym w Adela 1dz1e
oraz w innych większych
miastach Australii. Oczywiście
w trakcie sezonu
mimowie występować będą
również w innych miastach
naszego kraju.
Mistrz Tomaszewski nie
ujawnia jeszcze szczegółów dotyczących kolejnego.
pi~tnastego programu Pa.n ·
tomimy. Nową premierę
ujrzymy jednak prawdopodobnie już pod koniec listopa<la.

