Aktualności: Grudzień 2020

2020-12-30
ŻYCIE INTYMNE JAROSŁAWA w programie KULTURA DOSTĘPNA
Zapraszamy Państwa na spektakl z audiodeskrypcją i napisami prezentowany w ramach programu
KULTURA DOSTĘPNA. Spektakl ŻYCIE INTYMNE JAROSŁAWA w reżyserii Kuby Kowalskiego
dostępny jest online do 10 stycznia.

2020-12-21
Domowego ciepła i miłości bliskich na te Święta
Przyjaznej pogody i jasnego słońca, drobnych radości i wielkiego szczęścia, domowego ciepła i
miłości bliskich na te Święta i na każdy z 365 dni nowego roku... i obowiązkowo: hartu ducha i
zdrowia... i żeby wszystkie dobre życzenia w 2021 się spełniły życzy Adam Orzechowski z zespołem
Teatru Wybrzeże.

2020-12-21
Spektakl absolutnie wybitny czyli sukces FEDRY na Warszawskich Spotkaniach Teatralnych
W sobotę, 5 grudnia FEDRA Racine'a w reżyserii Grzegorza Wiśniewskiego została zaprezentowana
online na Warszawskich Spotkaniach Teatralnych. Przedstawienie spotkało się ze znakomitym
przyjęciem krytyki teatralnej!

2020-12-21
Nagrody dla Katarzyny Figury i Mirosława Baki
Z ogromną radością informujemy, że Katarzyna Figura i Mirosław Baka zostali laureatami
Pomorskiej Nagrody Artystycznej za rok 2019 w kategorii Kreacje Artystyczne. Katarzyna Figura
otrzymała nagrodę za wiarygodną i pełną namiętności tytułową kreację w spektaklu FEDRA,
natomiast Mirosław Baka za mistrzowską rolę Willy'ego Lomana w ŚMIERCI KOMIWOJAŻERA.
Laureatom serdecznie gratulujemy!

2020-12-21
RUSCY w programie KULTURA DOSTĘPNA
Zapraszamy Państwa na spektakl z audiodeskrypcją i tłumaczeniem na Polski Język Migowy
prezentowany w ramach programu KULTURA DOSTĘPNA. Spektakl RUSCY Radosława Paczochy w
reżyserii Adama Orzechowskiego dostępny jest online do końca roku. Zainteresowanych prosimy o
kontakt mailowy z koordynatorem projektu pod adresem pawel.skrzek@teatrwybrzeze.pl.

2020-12-21
Bilet Prezent
Serdecznie zachęcamy do zakupu Biletu Prezentu, będącego idealną propozycją dla wszystkich,
którzy szukają wyjątkowych upominków na święta. Osoba obdarowana sama wybierze kiedy, i na jaki
spektakl, zechce go wykorzystać. Bilet Prezent jest ważny przez rok od daty zakupu na spektakle
Teatru Wybrzeże.

2020-12-07
Nasi artyści nominowani do Pomorskiej Nagrody Artystycznej!
Katarzyna Figura, Agata Bykowska, Mirosław Baka, Piotr Witkowski i firma Ziaja zostali nominowani
do Pomorskiej Nagrody Artystycznej za 2019 rok. Laureatów nagrody poznamy na gali, która
odbędzie się w najbliższy piątek, 11 grudnia w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.

2020-12-07
Warsztat z Polskiego Języka Migowego
Co wiesz o świecie Głuchych? Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w serii warsztatów języka
migowego w wersji online. Podczas warsztatów będzie można nauczyć się najczęściej
wykorzystywanych znaków PJM, a także poznać reguły migania z uwzględnieniem kluczowych dla
tego języka zagadnień: spotkania będą poświęcone znakom w kontekście mimiki, przestrzeni,
wizualizacji i gramatyki.

2020-12-07
Dłuższy termin ważności Biletu Prezentu
Kochani Widzowie, nastał grudzień i zbliża się koniec ważności Biletów Prezentów, które
otrzymaliście na gwiazdkę w zeszłym roku. Wszyscy wiemy, jak wyglądał miniony rok. Tęsknimy za
Wami, naszymi widzami, w równym stopniu, co Wy za nami. Dlatego będziemy honorować wszystkie
Bilety Prezenty do końca sierpnia 2021. Będziemy na Was czekać.

2020-12-05
FEDRA na Warszawskich Spotkaniach Teatralnych
Z radością informujemy, że znakomita i nagradzana FEDRA Racine'a w reżyserii Grzegorza
Wiśniewskiego weźmie udział w 40. jubileuszowej edycji Warszawskich Spotkań Teatralnych!
Przedstawienie będzie transmitowane na żywo prosto ze Sceny Kameralnej Teatru Wybrzeże dzisiaj
o godzinie 19.00. Spektakl będzie można obejrzeć za pośrednictwem strony www.warszawskie.org
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