
entują swoje 1!11i•11111111•mllłaliliilllll•••••• ka .czemu Enrique kradnie m1 publlkf". 
• TVP2: IOboll, 17.01, godz. 20.00 > amfiteatru 

mawcyzgło
lisja artysty· 
Tegoroczna 
tytuł najlep- Dwójka zaprasza 
Lady Pank, na benefis Niny An-

:0 i Grażyny drycz Z818jestrowa-
ciły na ante· rry w Teatrze STU w 
. Wyniki ple- Krakowie. Dostojna 
one zostaną Jubilatka, pierwsza 
ncertu .Mi- dama polskiej sce-
tran". Po konk1;1J'Sowych emocjach swój recital przedstawi Beata ny, świtt<>wała w 
. z r.espołem Ba]Dl, artystka plasująca się od lat w czołówce krajo- gronie najbliższych 
ykonawców muzyki rozrywkowej. przyjaciół. 
nim _akcen!em in~uguracyjnego koncertu będzie występ tegoro- Nina Andrycz występuje na scenie od 
deb1utan!~w._ ~:m.: u;s~ołu B.Cool, Splash, Agnieszki Wtlczyń- 1936 roku. Stworzyla wiele niezapom

)oroty 0.s~~eJ 1 Moniki.Malec. Wcześniej, w koncercie rozpo- nianych kr8acjl, które na trwale wpisały 
11 o. godzinie s1edemnaste1, wseyscy debiutujący walczyć będą 0 Sit w hislorit teatru, byla m.in. Elibl8llt 
dę Im. Anny Jantar. de Valois w ,,Don C&ltosie" i Lady Mllford 
VPI: czwartek, 22.06, godz. 2045 w .Intrydze I mloścl" Schillera, Marią 

Stuart w tragedii Slowackiego. 
KABARETON • TVP2: n11c1z1111, 18.08, goc1z. 1uo 

Po kilk~etniej ?nerwie organizatorzy festiwalu powracają do i_,.,,,'-'IWRllll~MJlll,...-._ 
tradyc11 opolskich kabaretonów. W tym roku twórcą i gospo

darzem satyrycznego widowiska jest Marcin 
l>łl;niec , autor ~elu cieszących się dużym 
zamteresowamem programów kabareto· 
wych etnitowanych na antenie TVP. 

• TVPI: czwartek, 22.06, ok. godz. 23.05 

MIKROPOl'ł I EKRAN 
Drugi dzień 37. Krajowego Festiwalu 

Piosenki Polskiej nalei.ał będzie do laurea-
tów i jubilatów. Na deskach opolskiego 
amfiteatru swój jubileusz świętować będą: 
Ewa Bem, FJeni, Dżem i FJektrycme Gitary, 
obchodzący odpowiednio 30-lecie, 25-lecie 
20-lecie i IO-lecie działalności estradowej. ' 
• TVPI: piątek, 23.06, godz. 2045 

SUPERJED 
. No~ością t~gorocznego festiwalu jest plebiscyt Su

~l']e~ zorgamzo"'.'111y przez jedne z największych pol
skich mediow. Widzowie, słuchacze i czytelnicy po raz pier
wszy_ mają możliwość_ wytypowania swoich ulubionych ar· 
tystow w 10 kategonach konkursowych: wokalistka wo-
kalista, zespół, debiut, przebój, płyta pop, płyta roc~ pły
ta z muzyką ~eczną! teledysk i wydarzenie muzyczne 
w okre~1e rruędzy ubiegłym a tegorocznym festiwalem 
opolskim. Koncert poprowadzą: Iwona Schymalla i To
masz Kamei. 
_Em?Cjonujące chwile przeżyją nie tylko artyści, ale 

rowmez słuchacze, czytelnicy i widzowie biorący 
udział w plebiscycie, wśród nich rozlosowane zostaną 
atrakcyjne nagrody. 

• TVPI! piątek, 23.06, ok. godz. 23.00 

Konc.t Justyny 
S'9czkoWlldll .... ......, ... 
praz plollnbrq 
utwory z Ili lllinOw
.., plyty ,,Dzlll\ I 
noc", wydlnel w lu
tym lllgo rollu. 

Artystce towaay
szy 1~ ze
spół muzyczny oraz 
tancerze Studia 
Choreograficznego Agustino Egurroll. 
,.Justyna Steczkowska, wirtualna diva, 
pani mltdzygalaktycz party. Dzifki 
niej zapomnisz o ziemi, o przyziemnych 
problemach. To za jej sprawą pochlonie 
cię muzyczna ,,kosmiczna rewolucja" -
tak o sobie I swojej nowej produkcji mó
wi wokalistka, zachęcając: do obejrzenia 
programu z jej udzlalem. 

Tytuł plyty nie jest przypadkowy. 
,,Dzień I noc" wyznaczają kimał po
szczególnych piosenek. Utwory przyna
leiące do pierwszej cą6ci zawlerajlt 
.cluią ilość slów, rozmów I jasnych emo
cjr, te z drugiej, przypisanej nocy, 811 
mroczne, niepokojące, niemal Instru
mentalne. 

• TVPZ: nledzllll, 18.0I, godz. 
21.25 
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