Aktualności: Styczeń 2011

2011-01-28
Rozstrzygnięto konkurs na dramat o Heweliuszu
Dzisiaj o godzinie 13.00, dokładnie w 400-lecie urodzin Jana Heweliusza, w Ratuszu Głównego
Miasta ogłoszono wyniki ogólnopolskiego konkursu na dramat poświęcony gdańskiemu astronomowi.
Konkurs został zorganizowany przez Teatr Wybrzeże i Miasto Gdańsk.

2011-01-18
O przeszczepach na Dużej Scenie
W najbliższą sobotę, 22 stycznia o godzinie 11.00 na Dużej Scenie Teatru Wybrzeże odbędzie się
akcja STWÓRZ, POMÓŻ, EDUKUJ - GDAŃSK 2011 mająca na celu zwiększenie świadomości
mieszkańców Trójmiasta w zakresie oddawania narządów, szpiku kostnego oraz krwi. Organizatorem
akcji jest Klub Dawca.pl. Wstęp wolny.

2011-01-18
BLASZANY BĘBENEK / DIE BLECHTROMMEL / THE TIN DRUM
Po ponad półrocznej przerwie na Dużą Scenę wraca BLASZANY BĘBENEK. Spektakl prezentowany
jest dzisiaj i jutro o godzinie 19.00 w dodatkowej niemieckiej i angielskiej wersji językowej.
Zapraszamy!

2011-01-17
Sukces PIESZO w Warszawie
Sukcesem zakończyła się sobotnia prezentacja PIESZO na deskach Teatru Dramatycznego w
Warszawie. Tego samego dnia w stolicy odbywało się kilka ważnych premier. Tym bardziej cieszy
wypełniona po brzegi widownia, która przyjęła spektakl Teatru Wybrzeże niezwykle entuzjastycznie,
nagradzając aktorów kilkuminutowymi brawami.

2011-01-17
Teatr ogromnych możliwości - podsumowanie Gazety Świętojańskiej
Miło nam poinformować, że Teatr Wybrzeże został doceniony w aż 8 kategoriach w podsumowaniu
teatralnym 2010 roku sporządzonym przez gdyńską Gazetę Świętojańską.

2011-01-17
PER PROCURA - kolejna recenzja
„Doborowy zespół aktorów stanął na wysokości zadania wykazując się znakomitą grą, fantastyczną
kondycją fizyczną. Są błyskotliwe dialogi, taniec, rytmiczna muzyka, odpowiednie - luksusowe kostiumy i odpowiednia scenografia. Wszystko co lubi wymagający widz. Przedstawienie - grane bez
przerwy - trzyma w napięciu publiczność przez 1 godzinę i 45 minut.

2011-01-14
Wykład na Scenie Kameralnej
Teatr Wybrzeże i Spółdzielnia Literacka zapraszają na wykład O NIEKTÓRYCH PROBLEMACH
WSPÓŁCZESNEJ ANTROPOLOGII FILOZOFICZNEJ: PROPOZYCJA ANTROPOLOGII
PRAGMATYCZNEJ GERNOTA BÖHME, który odbędzie się w najbliższy poniedziałek, 17 stycznia o
godzinie 19.30 na Scenie Kameralnej w Sopocie. Wykład poprowadzi dr Zofia Gorczyńska z Instytutu
Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego. Wstęp wolny.

2011-01-14
PIESZO w Teatrze Dramatycznym w Warszawie
Już jutro spektakl Teatru Wybrzeże - PIESZO Mrożka w reżyserii Anny Augustynowicz - zostanie
wystawiony na deskach Teatru Dramatycznego m. st. Warszawy. Prezentacja spektaklu odbędzie się
o godzinie 19.30 na Dużej Scenie. Zapraszamy!

2011-01-13
O II edycji Dyskusyjnego Klubu Teatralnego
W miniony wtorek odbyła się druga już edycja Dyskusyjnego Klubu Teatralnego poświęconego
spektaklowi PER PROCURA Neila Simona. Spotkanie odbyło się tuż po spektaklu zagranym na Dużej
Scenie Teatru Wybrzeże. Wzięli w nim udział reżyser Adam Orzechowski, scenograf Magdalena
Gajewska oraz zespół aktorski.

2011-01-13
PER PROCURA - recenzja z Gazety Świętojańskiej
„Polityka poprawności towarzyskiej bierze górę nad rozsądkiem. Świat przedstawiony w PER
PROCURA nie odwołuje się do moralności uniwersalnej, tylko do wyobrażeń o zasadach w świecie.
Pozory miłości, władzy, profesjonalizmu, smaku i energii, wszystko jakby zamiast, czyli w
zastępstwie.

2011-01-11
Twórcy ORGII i LE SACRE nominowani do SZTORMÓW ROKU
Z radością informujemy, że twórcy spektaklu ORGIA i LE SACRE zostali nominowani do tegorocznej
nagrody SZTORM ROKU w kategorii Teatr.

2011-01-11
Po premierze PER PROCURA - recenzje
„Każdy z aktorów ma za to sporo miejsca na aktorskie szarże, które - jak w przypadku
kulminacyjnego monologu Lenny'ego, granego przez Grzegorza Gzyla - zbierały na premierowym
pokazie obfite oklaski uradowanej publiczności. [...] Wszechobecna sztuczność i absurdalność świata
PER PROCURA służyć ma jednak przede wszystkim dobrej zabawie.

2011-01-10
PER PROCURA w Dyskusyjnym Klubie Teatralnym
Serdecznie zapraszamy na II edycję Dyskusyjnego Klubu Teatralnego poświęconego spektaklowi
PER PROCURA Neila Simona. Spotkanie odbędzie się we wtorek, 11 stycznia na Dużej Scenie
(początek około godziny 21.00). Wstęp wolny.

2011-01-05
PER PROCURA - polska prapremiera
W najbliższą sobotę, 8 stycznia o godzinie 20.00 na Dużej Scenie Teatru Wybrzeże odbędzie się
polska prapremiera spektaklu PER PROCURA Neila Simona w reżyserii Adama Orzechowskiego.
Zapraszamy!

2011-01-04
Kolejna recenzja ORGII / Festiwal Boska Komedia
„Na scenie pojawia się Kobieta (Dorota Androsz), chwilami mówi jak dziecko, jest ubrana w
pampersa, by za chwilę zamienić go na bieliznę, następnie sukienki i buty na obcasach. Bez
wątpienia jest ofiarą. Jest katowana przez brutalnego, ordynarnego i pozwalającego sobie na
wszystko Mężczyznę (Marek Tynda), który znęca się nad nią...

2011-01-03
Wykłady na Scenie Kameralnej Teatru Wybrzeże
Teatr Wybrzeże i Spółdzielnia Literacka zapraszają na Spółdzielcze Wykłady Styczniowe. Wykłady
prowadzone przez trójmiejskich naukowców odbędą się 10 i 17 stycznia na Scenie Kameralnej
Teatru Wybrzeże. Wstęp wolny.

2011-01-03
Bilet Rodzinny
Serdecznie zapraszamy do zakupu Biletu Rodzinnego obowiązującego na wszystkie niedzielne
spektakle z repertuaru Teatru Wybrzeże. Bilet Rodzinny skierowany jest do dwóch osób bez
uprawnień do ulg oraz opcjonalnie 1, 2 lub 3 osób uprawnionych do zniżek (dzieci, studenci,
emeryci, renciści).
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