Aktualności: Listopad 2020

2020-11-26
ŻYCIE INTYMNE JAROSŁAWA na Festiwalu Prapremier!
Z przyjemnością informujemy, że ŻYCIE INTYMNE JAROSŁAWA w reżyserii Kuby Kowalskiego
bierze udział w 19. edycji Festiwalu Prapremier! Przedstawienie będzie transmitowane na żywo
prosto ze Sceny Malarnia Teatru Wybrzeże dzisiaj o godzinie 19.00. Spektakl będzie można obejrzeć
za pośrednictwem platformy VOD Teatru Polskiego w Bydgoszczy - www.vod.teatrpolski.pl

2020-11-24
Ewelina Marciniak laureatką Nagrody Teatralnej Faust!
Z radością informujemy, że nasza etatowa reżyserka Ewelina Marciniak została laureatką
prestiżowej Nagrody Teatralnej Faust za reżyserię BOKSERA wg prozy Szczepana Twardocha na
deskach hamburskiego Thalia Theater. Laureatce serdecznie gratulujemy!

2020-11-18
Komunikat
Szanowni Państwo, w związku z rozporządzeniem Premiera wszystkie spektakle Teatru Wybrzeże od
7 do 29 listopada zostają odwołane. Ważne informacje dotyczące zwrotu biletów: - w przypadku
biletów zakupionych drogą internetową nie ma potrzeby kontaktowania się z kasami, należność
zostanie zwrócona na konto, z którego dokonywano płatności w systemie PayU -...

2020-11-10
NORA - po premierze
23 października w Starej Aptece odbyła się premiera NORY Henrika Ibsena w reżyserii Radosława
Rychcika. Przedstawienie zainaugurowało sezon teatralny 2020/2021 w Teatrze Wybrzeże. Z
przyjemnością informujemy, że spektakl spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem publiczności i
krytyki teatralnej.

2020-11-02
Repertuar na listopad
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszym repertuarem na listopad. W tym czasie
zaprezentujemy RUSKICH i PAR PARANOJE.

2020-11-02
CZYTANIA NA CZAS KRYZYSU
Dla ludzi teatru czasy pandemii są wyjątkowo trudne - ograniczony kontakt z widzem, coraz mniejsza
ilość przedstawień, trudności w realizacji nowych spektakli. Również widownia odczuwa niedosyt poprzez zmniejszenie dopuszczalnej ilości miejsc często nie udaje się dostać na wybrane
przedstawienia, które obecnie grane są bardzo rzadko; kultura dostarczana on-line dla...

2020-11-02
Komunikat
Szanowni Państwo, w związku z wprowadzeniem czerwonej strefy epidemiologicznej w Gdańsku i w
Sopocie widownia na wszystkie spektakle Teatru Wybrzeże zostaje zmniejszona do 25%. Pracownicy
kas biletowych dokonają weryfikacji kolejności zakupionych biletów i skontaktują się z pozostałymi
osobami, którym zostaną zaproponowane do wyboru 3 rodzaje rekompensaty:

2020-11-02
Zmarł Giovanny Castellanos
Z ogromnym żalem informujemy, że zmarł Giovanny Castellanos, reżyser spektaklu POSPRZĄTANE i
MIASTECZKO G.
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