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Zapraszamy Państwa na kolejny spektakl z audiodeskrypcją i tłumaczeniem na język migowy
prezentowany w ramach programu KULTURA DOSTĘPNA 2019. W najbliższą niedzielę, 27
października o godzinie 16:30 na Scenie Kameralnej w Sopocie zaprezentujemy spektakl SEANS
Noela Cowarda w reżyserii Adama Orzechowskiego.
Dla osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu oraz ich opiekunów przewidziano specjalną pulę
biletów.
Osoby zainteresowane powinny kontaktować się z koordynatorem projektu pod numerem telefonu
502 756 973 lub mailowo: zapisy@teatrwybrzeze.pl.
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z
Funduszu Promocji Kultury.
O PROGRAMIE KULTURA DOSTĘPNA
Teatr Wybrzeże bierze udział w Programie KULTURA DOSTĘPNA. W ramach programu realizujemy
projekt RAZEM W TEATRZE - cykl pokazów 5 spektakli repertuarowych z tłumaczeniem na język
migowy oraz audiodeskrypcją dla osób niewidzących, niedowidzących, niesłyszących oraz
niedosłyszących. Prezentacjom spektakli towarzyszą warsztaty. Projekt będzie realizowany do
grudnia 2019 roku. Celem programu dotacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
KULTURA DOSTĘPNA jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych
do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej. W ramach programu można się
ubiegać o dofinansowanie projektów skoncentrowanych na nieodpłatnym uczestnictwie osób o
utrudnionym dostępie do kultury. Odbiorcami dofinansowanych zadań mają być przedstawiciele
różnych grup m.in: dzieci i młodzież szkolna, osoby starsze i z niepełnosprawnością, a także tych

środowisk, które m.in. z powodu barier kulturowych i prawnych pozostają poza obiegiem życia
kulturalnego i społecznego lub mają do niego utrudniony dostęp.
O AUDIODESKRYPCJI
Audiodeskrypcja to technika, która dzięki dodatkowym opisom słownym udostępnia odbiór wizualnej
twórczości artystycznej oraz pozwala osobom niewidomym poznawać widzialny dorobek kulturalny z
zakresu sztuki plastycznej, teatralnej, scenicznej i filmowej. Podczas audiodeskrypcji opisywane są
ważne, znaczące informacje wizualne takie jak: język ciała, wyraz twarzy, przebieg akcji, sceneria,
kostiumy. Zwięzłe, obiektywne opisy scen pozwalają osobie niewidomej podążać za rozwijającym się
wątkiem historii oraz usłyszeć i zrozumieć co dzieje się na scenie.
O SPEKTAKLU
Zapraszamy Państwa na wieczór z duchami. Nie, nie będziemy straszyć. Ta komedia arcymistrza
gatunku Noela Cowarda to pretekst do wybornej zabawy odwiecznymi damsko-męskimi konfliktami,
z niegłupim jednak podtekstem. Karol, popularny pisarz i nieuznający granic artysta, dla poszerzenia
spektrum swoich doświadczeń, organizuje wraz ze swą żoną seans spirytystyczny. Wieczór
zapowiada się rozkosznie, jednak wkraczanie na niebezpieczne terytoria nie zawsze uchodzi
bezkarnie. Madame Arcati, ekscentryczne medium sprowadza do przytulnego domku nową-starą
lokatorkę. A potem napięcie rośnie...
„Pierwsza myśl na hasło „komedia z duchami"? Lekko, łatwo, śmiesznie...? Nie w przypadku
spektaklu Orzechowskiego. Reżyser zręcznie manipuluje w nim bowiem przyzwyczajeniami,
schematami, teatralnymi chwytami - i czuć, że świetnie się przy tym bawi. Lekkość opowiadanej
historii mąci „niewygodnymi" tematami, które co rusz wpychają pod żebro widza spiczasty paluch,
zaś prostotę opowieści burzy poprzez znienacka wypadające z szaf trupy. A humor? Tutaj należą się
reżyserowi duże brawa, postawił on bowiem w swoim spektaklu na ten rodzaj dowcipu, który
(niestety) przeminął już chyba z wiatrem popkultury. Postawił i wygrał, bo zamiast zmasowanego
ataku dowcipasów „z grubej rury", uraczył widzów bardzo stylową, teatralną screwball comedy,
która jest jednakże niczym tablica Ouija - naprawdę może zaskoczyć...”
Anna Jazgarska, portal teatralny.pl
Noel Coward
SEANS
Przekład: Irena Babel
Reżyseria: Adam Orzechowski
Scenografia: Magdalena Gajewska
Przygotowanie wokalne: Anna Domżalska
Opracowanie muzyczne: Dorota Androsz
Inspicjent, sufler: Jerzy Gutarowski
W spektaklu występują: Agata Bykowska (Madame Arcati), Anna Kaszuba (Edyta, pokojówka),
Katarzyna Kaźmierczak (Elwira, jego poprzednia żona), Joanna Kreft-Baka (Ruth, jego żona), Maria
Mielnikow-Krawczyk/Jerzy Gorzko (Pat Bradman), Marzena Nieczuja-Urbańska/Mirosław Krawczyk
(doktor Joe Bradman) i Grzegorz Gzyl (Karol Condomine).
Premiera: 4 października 2013 roku na Scenie Kameralnej
Czas: 2 godziny (jedna przerwa)
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