
REPERTUAR * STYCZEŃ 2016 

NOVA SCENA                                      

2 stycznia Sobota 18:00 Gwiazdo świeć, 

kolędo leć 
90 zł  

za 2 

bilety 

„W muzyczną podróż do krainy 

najpiękniejszych polskich kolęd i 

pastorałek zabierze nas Olga Bończyk, 

Alicja Majewska, Zbigniew Wodecki i 

Włodzimierz Korcz.” 
3 stycznia Niedziela 18:00 Gwiazdo świeć, 

kolędo leć 
90 zł za 2 

bilety 

17 stycznia Niedziela 18:00 Pięć ostatnich 

lat 
90 zł za 2 

bilety 

„Prapremiera tego tytułu odbyła się w 

Chicago w roku 2001. Autorem muzyki i 

tekstów piosenek jest Jason Robert Brown. 

W roku 2002 po premierze off-Broadway 

spektakl otrzymał nagrodę Drama Desk 

Award za muzykę i teksty, a także kilka 

nominacji do innych nagród (Lucille Lauter 

Award, Outer Critics Circle Awards)...”  

„Pięć ostatnich lat” to kameralna, 

jednoaktowa opowieść o małżeństwie, 

której bohaterami są Cathy, aspirująca 

aktorka i piosenkarka z prowincji oraz 

Jamie, literat u progu kariery. Emocjonalne 

piosenki ukazują historię ich związku od 

początkowego zauroczenia po gorzkie 

rozstanie.”  

19 stycznia Wtorek 19:30 Pięć ostatnich 

lat 
90 zł za 2 

bilety 

20 stycznia Środa 19:30 Pięć ostatnich 

lat 
90 zł za 2 

bilety 

21 stycznia Czwartek 19:30 Pięć ostatnich 

lat 
90 zł za 2 

bilety 

22 stycznia Piątek 19:30 Pięć ostatnich 

lat 
90 zł za 2 

bilety 

23 stycznia Sobota 19:30 Pięć ostatnich 

lat 
90 zł za 2 

bilety 

24 stycznia Niedziela 18:00 Pięć ostatnich 

lat 
90 zł za 2 

bilety 

28 stycznia Czwartek 19:30 Tuwim dla 

dorosłych 
80 zł za 2 

bilety 

 

29 stycznia Piątek 19:30 Tuwim dla 

dorosłych  
80 zł za 2 

bilety 

 

30 stycznia Sobota 19:30 Dobry Wieczór 

Jazz – Michał 

Tokaj Trio 

100 zł za 

2 bilety 

 

31 stycznia Niedziela 11:00 Twórcze 

spotkania z 

edukacją – w 

zdrowym ciele, 

zdrowy duch 

30 zł za 2 

bilety  

„Twórcze spotkania z edukacją 

Projekt skierowany jest do widzów w 

wieku 4-8 lat. Na każde spotkanie składa 

się interaktywny spektakl i warsztaty 

tematyczne. Na przedstawienia zaprasza 

Duet JaHa, czyli Hanna Kochańska i Jacek 

Zawada – aktorzy, wokaliści, trenerzy 

twórczości dziecięcej, reżyserzy i 

producenci. Pierwszy projekt edukacyjny 

(spektakl+warsztaty) wystawiany w ramach 

cyklu nosi tytuł: W ZDROWYM CIELE, 

ZDROWY DUCH!” 

„Grecka bogini Nike spróbuje przekonać 

Grzesia Łakomczucha i wszystkich widzów 

do tego, że odpowiednia dieta i sport 

pomagają dbać o zdrowie oraz dobre 

samopoczucie, a uczciwa rywalizacja to 

doskonały krok do zawarcia wspaniałych 

przyjaźni. Zabierzemy widzów w podróż do 

krainy pysznych warzyw i owoców, do 

świata zdrowego odżywiania i ulubionych 

sportów. Udowodnimy wszystkim 

niedowiarkom, że ten świat wcale nie musi 

być nudny! Pomoże nam w tym Pan 

Cheeseburger! Po spektaklu zapraszamy na 

warsztaty sportowo-żywieniowe, które 

poprzez zabawę zapoznają widzów z 

zestawem ćwiczeń i porad dietetycznych, 

31 stycznia Niedziela 14:00 Twórcze 

spotkania z 

edukacją – w 

zdrowym ciele, 

zdrowy duch 

30 zł za 2 

bilety 



przygotowanych przez naszych ekspertów z 

Instytutu Matki i Dziecka. Bo przecież w 

zdrowym ciele, zdrowy duch!” 
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