(,- c; -cc~/
Newsweek Polska (dodatek)

Warszawa
05-04-2010
T . / Nr 14

li,,,iji{Jn~l i,,,,,

UL SŁOWACKIEGO 14A
TEL: 22 833 96 10
WWW.TE.ATRKOMEDIA.PL

PREZENT URODZINOWY
Pewien pan w prezencie od najlepszego przyjaciela
dostaje z góry opłacony pokój w hotelu, kolację,
towarzystwo tajemniczej pani, a rano śniadanie .
Wszystko po to, by osłodzić nie tylko dzień urodzin,
ale także uśmierzyć ból po rozstaniu z żoną. Wieczór
byłby idealny, gdyby z pokoju obok nie dochodziły
znajome głosy... Jerzy Bańczak zaprasza na komedię
omyłek, przypadków i zbiegów okoliczności
w doborowej obsadzie.
• reżyseria Jerzy Bańczak • występują: Maria Pakulnis,
Magdalena Wójcik, Piotr Cyrwus, Jerzy Bończak, Tadeusz
Chudecki, Marcin Troński • 8.04 • bilety 58-68 zł • komedia

• Marcin Troński.
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TEATR POLONIA
J PAN JOWIALSKI
Obok "Zemsty" i "Ślubów
stanowi pozycję
obowiązkową w twórcwści
Aleksandra Fredry. Tytułowy
pan jowialski jest dla widza
zagadką. Nie wiadomo, czy
naprawdę jest zgorzkniałym
starcem, czy tylko w ten sposób
wyraża dystans do świata. Na
pewno jest postacią ciekawą,
którą mistrz Fredro obdarował znakomitymi dialogami.
Czy przesłanie i humor będą wciąż atrakcyjne
dla współczesnych?
panieńskich"

• reżyseria Anna Polony i Józef Opalski • występują:
Marian Opania, Anna Polony, Krystyna Janda,
Aleksandra Grzelak, Krzysztof Pluskota, Andrzej Plata, Wojciech Malajkat l Aleksander Mikołajczak, Grzegorz Daukszewicz l Miron Jagniewski
• 23.04 (premiera), 24.04, 25.04, 26.04, 27.04, 28.04,
29.04, 30.04 • bilety 45-80 zł • komedia
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Głównej bohaterce Marii nie wiedzie się najlepiej.
Ma nieudane życie osobiste, a za chwilę wstanie
odprawiona na emeryturę. I wtedy Maria się
zakochuje. Wydawałoby się, że w tym momencie
mamy szansę na komedię romantyczną z happy
endem, ale sztuka zmierza w zupełnie innym
kierunJ..:u. Obok milości pojawia się śmie rtelna
choroba. Mimo to speJ...1:akl przez cały czas zachowuje .
ironiczno-humorystyczny ton i- jak mówiąjego
twórcy - dedykowany jest pochwale życia.
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Cichoń

• 21.04, 22.04
• bilety 99-130
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