
„Lato w Nohant 
Jarosława Iwaszkiewicza 

na scenie w lnowroclawiu 
Niedawno przeżywaliśmy sil

ne wrażenia artystyczne, 3akich 
dostctrczyl nam film produkcji 
polskiej „Mlodość Chopina". 
Wielu z czytelników chciałoby 
nie tylko poznać życie i twór· 
czość tepo wielkiego muzyka w 
jego mlodości, na której film 
się skończy!, ale i w później
szych latach. Jedn11m z takich 
dziel obramjqcyrh dalsze życie 
Fryderyka Chopina jest sztuka 
Jarosława Iwaszkiewicza. pt. 
„Lato w Nohant". 

Nohant to siedziba wiejska 
slawnej piMrki francuskiej 
George Sand, położona. we 
Francji w pob!iiu miastecika 
la Chatre i Chateauroux. Tutaj 
spędza! Chopin po latach wę· 
drówki po calej Europie, wa
kacje i tu często tworzyl swoje 
nieśmiertelne dzieła. 

Autor „Lata w Nohant" -
Jaroslaw Iwaszkiewicz tak pi
sze o atmosferze w Nohant:„. 
„Powiadają, że Chopin wsi nie 
lubil. A jednak pobyt w No· 
hant oż11wial go, i, co najważ
niejsze, pobudzał jego twór
czość. Tutaj powstały jego naj
piękniejsze, najważniejsze d:ie
la. Tutaj powoli poily się jego 
rany moralne - rany serca i 
fizyczne - rany pluc". 

Sztuka. Jarosława. Iwaszkie
wicza ukazuje nam życie ludzi, 
z któr11mi niegdyś Chopin się 
stykal i wsp6łż11l, ich klopot11 i 
radości. 

Premiera odbędzie się w dniu 
30 bm. o godzinie 19; przedsta
wienia w dniu l i 2 prudnia br. 
rozpoczną się o tej samej go
dzinie. 

Bilety nabyć można w kasie 
Teatru Miejskiego w godzi
nach od 16-19. Dla zakladów 
pracy na zamówienia zbiorowe 
przewiduje się bi!ety ulgowe. 

(ms) 

Premierę „Lata. w Nohant" 
ujrzymy w Inowrocławiu w 
wykonaniu Państwowych Tea
trów Ziemi Pomorskiej w reży
serii Marii d'Alphonse, w opra
wie muzycznej Grzegorza Kar
dasia i scenoprafii. Antoniego 
Muszyńskiego. ._ 

Wykonawcami ról będą: Zo· 1 
fia Hajdamowicz - Grabińska, 
Zbigniew Klosowicz, Gratyna 
Kor-sakowa, Barbara. Martyno
wicz, Juliusz Przybylski, Ta
deusz Pele, Irena Rembiszew
ska, Tadeusz Rosiński, Jan Ru
sek, Józef Sadowski, Ewa Stu
dencka, Marian Szul i Tad usz 
Waczkowski . 
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