Aktualności: Maj 2019

2019-05-28
Święto Wolności i Solidarności w Teatrze Wybrzeże
Teatr Wybrzeże bierze udział w Święcie Wolności i Solidarności - uroczystych obchodach 30.
rocznicy odzyskania wolności i upadku komunizmu w Europie organizowanych przez Europejskie
Centrum Solidarności i miasto Gdańsk.

2019-05-28
Ryszard KAJA PÓŁ POLSKI część I i Ryszard KAJA PÓŁ POLSKI część II
Ryszard Kaja, znany, popularny, ceniony i uznany malarz i scenograf od kilkunastu – a może i kilku
więcej – lat intensywnie i efektywnie oddał swój niepospolity talent również i sztuce plakatu. Jego
prace towarzyszyły głównie licznym premierom operowym, baletowym i teatralnym na scenach
całego kraju.

2019-05-27
W najnowszym numerze miesięcznika Teatr
Drodzy widzowie, serdecznie zapraszamy do lektury najnowszego numeru miesięcznika Teatr, w
którym znajdą Państwo wywiad z Katarzyną Figurą, a także dwie znakomite recenzje FEDRY i
ŚMIERCI KOMIWOJAŻERA!

2019-05-27
Dzień Dziecka z ZACZAROWANĄ KRÓLEWNĄ!
Z okazji Dnia Dziecka serdecznie zapraszamy naszych najdroższych i najmłodszych widzów na
znakomitą ZACZAROWANĄ KRÓLEWNĘ! Przedstawienie zostanie zaprezentowane w czwartek, 30
maja o godzinie 11.00, w sobotę, 1 czerwca o godzinie 16.00 oraz w niedzielę, 2 czerwca o godzinie
10.00 na Scenie Kameralnej w Sopocie.

2019-05-20
Kolejna nagroda dla Magdaleny Gorzelańczyk!
Z satysfakcją informujemy, że nasza znakomita aktorka Magdalena Gorzelańczyk otrzymała
Cykliczną Specjalną Nagrodę Aktorską 59. Kaliskich Spotkań Teatralnych za rolę Jadwigi w
spektaklu ŚMIERĆ BIAŁEJ POŃCZOCHY Mariana Pankowskiego w reżyserii Adama
Orzechowskiego. Laureatce serdecznie gratulujemy!

2019-05-20
WIĘZI w programie KULTURA DOSTĘPNA
Zapraszamy Państwa na pierwszy w tym roku spektakl z audiodeskrypcją i tłumaczeniem na język
migowy prezentowany w ramach programu KULTURA DOSTĘPNA. W najbliższą sobotę, 25 maja o
godzinie 17:00 w Starej Aptece zaprezentujemy spektakl WIĘZI Jarosława Murawskiego i Michała
Buszewicza, na podstawie dzienników i relacji reżyserki spektaklu, Oleny Apczel.

2019-05-20
FADO w Galerii Forum Gdańsk
Spektakl FADO bierze udział w FESTIVAL FORUM i zostanie zaprezentowany w sobotę, 25 maja o
godzinie 17.00 w Galerii Forum Gdańsk. Wstęp wolny. Zapraszamy.

2019-05-16
BILET ZA GROSZE
Szanowni Państwo, drodzy widzowie, z okazji Dnia Teatru Publicznego teatry w Polsce wezmą udział
w organizowanej po raz piąty akcji BILET ZA GROSZE. Teatr Wybrzeże włączył się do akcji i bilet na
spektakl TAJEMNICZA IRMA VEP prezentowany w środę, 22 maja o godzinie 19.00 na Dużej Scenie
będzie kosztował jedynie 350 groszy!...

2019-05-13
X Festiwal Literatury i Teatru BETWEEN.POMIĘDZY
Dzisiaj rozpoczyna się dziesiąta edycja Festiwalu BETWEEN.POMIĘDZY. W tym roku temat
przewodni to WYSPA. Organizatorzy traktują to hasło dosłownie, chociażby gdy zapraszają twórców
z Irlandii i Wielkiej Brytanii, a jednocześnie pozostają otwarci na nieoczywiste jego odczytania.

2019-05-13
Piąta Recepta w Starej Aptece
Dzisiaj o godzinie 18.00 zapraszamy Państwa na piątą Receptę w Starej Aptece poświęconą operze
współczesnej. Czy tworzenie oper w dzisiejszych czasach nie jest anachronizmem? Czy to gatunek
konserwatywny? Naszym gościem będzie Wojtek Blecharz - kompozytor muzyki autonomicznej i
teatralnej, twórca oper wykraczających poza formę spektaklu muzycznego ze śpiewem i akcją.

2019-05-10
ŚMIERĆ BIAŁEJ POŃCZOCHY na Kaliskich Spotkaniach Teatralnych!
Znakomita ŚMIERĆ BIAŁEJ POŃCZOCHY Mariana Pankowskiego w reżyserii Adama
Orzechowskiego weźmie udział w 59. Kaliskich Spotkaniach Teatralnych! Spektakl zostanie
zaprezentowany w najbliższą niedzielę, 12 maja o godzinie 19.00 na Dużej Scenie Teatru im.
Wojciecha Bogusławskiego.

2019-05-06
Poznaj Starą Aptekę!
Już w najbliższy weekend zapraszamy na Dni Otwarte, w trakcie których będziecie Państwo mogli
zobaczyć jedną z naszych najnowszych premier – ZACZAROWANĄ KRÓLEWNĘ – oraz zwiedzić
budynek Starej Apteki!

2019-05-06
Spektakl seniora
Drodzy seniorzy, w sezonie 2018/2019 co miesiąc prezentujemy jeden tytuł specjalny objęty
wyjątkową promocją dla osób, które ukończyły 60 lat! Bilet na dane przedstawienie będzie można
kupić w wyjątkowej cenie 20 zł! Promocja dostępna w kasach biletowych za okazaniem dokumentu
uprawniającego do zniżki.

2019-05-03
Stara Apteka wyróżniona w prestiżowym konkursie architektonicznym!
Z ogromną satysfakcją informujemy, że najnowsza inwestycja Teatru Wybrzeże - adaptacja
zabytkowej Starej Apteki na scenę teatralną - zdobyła wyróżnienie w prestiżowym konkursie
architektonicznym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ZABYTEK ZADBANY w kategorii
ADAPTACJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH. Wręczenie nagród odbyło się wczoraj podczas uroczystej
gali w Muzeum Emigracji w Gdyni.

2019-05-03
Z potrzeby piękna - o FEDRZE na łamach Przekroju
„FEDRA Racine’a w reżyserii Wiśniewskiego jest zgodna z tytułem, zgodna z zapowiedzią: jest
inscenizacją FEDRY. Przez pierwsze pół godziny miałem podejrzenie, że ktoś się nabija. Kto dzisiaj
tak robi teatr? Tak się już nie robi! Już się nie bierze klasycznego tekstu pisanego wierszem na
wielkie tematy i się go nie...
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