Aktualności: Maj 2020

2020-05-31
Aigner, Bykowska i Figura nagrodzeni!
Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru Marszałek Województwa Pomorskiego przyznał Nagrody
Teatralne za 2019 rok!

2020-05-31
Nominacje do POMORSKICH SZTORMÓW!
Z radością informujemy, że Teatr Wybrzeże zdominował listę nominacji do nagrody POMORSKIE
SZTORMY! FEDRA i ŚMIERĆ KOMIWOJAŻERA zostały nominowane w kategorii Wydarzenie Roku,
Mirosław Baka, Piotr Biedroń i Katarzyna Figura zostali nominowani w kategorii Człowiek roku w
kulturze, natomiast Piotr Witkowski, Dorota Androsz i Agata Bykowska w kategorii Odkrycie roku...

2020-05-26
BRONIEWSKI w cyklu Teatr online!
Teatr Wybrzeże i Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego serdecznie zapraszają do
wspólnego oglądania kolejnego spektaklu w cyklu Teatr online! Tym razem na kanale YouTube
Teatru Wybrzeże - https://youtu.be/vOhpOBFzduI - prezentujemy znakomicie zrealizowaną, szeroko
komentowaną i nagradzaną rejestrację telewizyjną BRONIEWSKIEGO Radosława Paczochy w
reżyserii Adama Orzechowskiego.

2020-05-25
Kulisy Wybrzeża
Drodzy widzowie, serdecznie zapraszamy na ostatni odcinek zwiedzania Teatru Wybrzeże online.
Finałowe Kulisy Wybrzeża już jutro o godzinie 9.00. W najnowszym odcinku zajrzymy w kilka miejsc
ważnych dla życia teatru m.in. do bufetu, palarni czy archiwum artystycznego. W dalszym ciągu
prezentować będziemy odcinki z serii Q&A, drugiego modułu serii Kulisy Wybrzeża.

2020-05-25
Komunikat
Drodzy widzowie, uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją rządu o wprowadzeniu stanu
epidemii czasowe zamknięcie teatrów oraz innych instytucji kultury zostało przedłużone do
odwołania.

2020-05-22
#czekamy - wydanie specjalne Kulis Wybrzeża
Już jutro, 23 maja o godzinie 9.00 zapraszamy na odcinek specjalny Kulis Wybrzeża współtworzony
przez pracowników i widzów naszego teatru. W ten sposób włączamy się do organizowanych przez
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego obchodów Dnia Teatru Publicznego i jesteśmy razem
mimo wszystko.

2020-05-15
Zmarł Jerzy Łapiński
Z ogromnym żalem informujemy, że zmarł Jerzy Łapiński, wybitny aktor przez większą część życia
zawodowego związany z Teatrem Wybrzeże.

2020-05-15
BRONIEWSKI w ramach obchodów Dnia Teatru Publicznego
Drodzy widzowie, również w tym roku Teatr Wybrzeże włącza się do organizowanych przez Instytut
Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego obchodów Dnia Teatru Publicznego. Jednak akcja będzie
wyglądać inaczej niż w latach poprzednich. Nie będzie akcji "Bilet za grosze", ale jesteśmy razem
mimo wszystko.

2020-05-11
BRONIEWSKI na XI Festiwalu Literatury i Teatru Between.Pomiędzy
Dzisiaj rozpoczyna się XI Festiwal Literatury i Teatru Between.Pomiędzy, tym razem dostępny w
świecie wirtualnym. Teatr Wybrzeże oraz Fundacja Between.Pomiędzy po raz kolejny współpracują
przy tworzeniu wydarzenia.
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