Aktualności: Sierpień 2013

2013-08-27
WIELKA IMPROWIZACJA - recenzja na łamach Gazety Wyborczej
„WIELKA IMPROWIZACJA, najnowszy spektakl na deskach Teatru Wybrzeże, to przedstawienie,
podczas którego widz niemal nie przestaje się śmiać. Śmieje się śmiechem unieważniającym sprawy,
zdawałoby się, ważne i niepodważalne. Unieważniającym sprawy, które sprawiały wrażenie bycia
fundamentem współczesnej polskiej tożsamości.

2013-08-26
Zakończył się V sezon Sceny Letniej
W minioną sobotę spektaklem WIELKA IMPROWIZACJA zamknęliśmy V sezon Sceny Letniej Teatru
Wybrzeże w Pruszczu Gdańskim.

2013-08-26
SOPOT NON-FICTION
Trwa festiwal teatru dokumentalnego SOPOT NON-FICTION 2013.

2013-08-21
ZWYCZAJNE SZALEŃSTWA na Dużej Scenie
Serdecznie zapraszamy na znakomite ZWYCZAJNE SZALEŃSTWA Petra Zelenki w reżyserii
Krzysztofa Rekowskiego. Spektakl będzie prezentowany codziennie od najbliższego czwartku do
niedzieli o godzinie 18.00 na Dużej Scenie.

2013-08-19
WIELKA IMPROWIZACJA na Scenie Malarnia
Serdecznie zapraszamy na WIELKĄ IMPROWIZACJĘ Abelarda Gizy, Jakuba Roszkowskiego i
Wojciecha Tremiszewskiego w reżyserii Jakuba Roszkowskiego. Spektakl zostanie zaprezentowany w
najbliższą środę, czwartek i piątek o godzinie 19.00 na Scenie Malarnia.

2013-08-13
FAZA DELTA na Scenie Malarnia
Zapraszamy Państwa na FAZĘ DELTA - kontrowersyjną i poruszającą opowieść o banalności zła.
Spektakl zostanie zaprezentowany jutro i pojutrze o godzinie 19.00 na Scenie Malarnia.

2013-08-10
INTYMNE LĘKI na Scenie Letniej
Dzisiaj o godzinie 20.00 na Scenie Letniej Teatru Wybrzeże w Pruszczu Gdańskim zaprezentujemy
INTYMNE LĘKI Alana Ayckbourna w reżyserii Adama Orzechowskiego. Wstęp wolny. Zapraszamy!

2013-08-08
PODRÓŻE GULIWERA na Scenie Kameralnej
Serdecznie zapraszamy na PODRÓŻE GULIWERA Jonathana Swifta w reżyserii Michała Derlatki.
Spektakl przeznaczony zarówno dla młodych jak i dorosłych widzów zostanie zaprezentowany w
najbliższą sobotę, niedzielę, wtorek, czwartek i piątek na Scenie Kameralnej w Sopocie.

2013-08-07
WILLKOMMEN W ZOPPOTACH - recenzja z Nowej Siły Krytycznej
„Sopot to miasto, którego historia sięga VIII wieku, kiedy nad brzegiem morza istniał drewniany
wczesnośredniowieczny gród kasztelański. Potem przez wieki na terenach dzisiejszego miasta
funkcjonowały osady rybackie, które od XIII wieku stały się własnością oliwskich cystersów.

2013-08-07
(g)DZIE-CI FACECI na Dużej Scenie
Serdecznie zapraszamy na dyskurs muzyczny (g)DZIE-CI FACECI w reżyserii Adama
Orzechowskiego. Przedstawienie zostanie zaprezentowane dzisiaj, jutro i pojutrze o godzinie 20.00
na Dużej Scenie Teatru Wybrzeże.

2013-08-02
CZAROWNICE Z SALEM - recenzja z Nowej Siły Krytycznej
„Salem to mieścina na końcu świata: mała, samowystarczalna, oddalona od wszelkich możliwych
pokus. To też wspólnota religijna kościoła purytańskiego, której starał się przewodzić pastor Parris.
Na przełomie 1691 i 1692 roku Betty Parris, córka pastora, i jej kuzynka Abigail Williams
zachorowały. Wstrząsały nimi konwulsje, mdlały i zapadały w dziwną śpiączkę.

2013-08-01
AMATORKI - recenzja z miesięcznika Teatr
„Na czym polega ta gra? Punkt zdobywa się na przykład za celne wkopanie plastikowej butelki z
mlekiem do jednego z dwóch, umieszczonych przy samej ziemi, otworów-bramek w dekoracji,
przypominającej porosły zielenią parkan (tyle że z drobnomieszczańskimi paprotkami, a nie
bluszczem).
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