Œwiêto Œl¹skim
U2 na
fanów
Intrygi
mi³osne
i zwierzêta zespołu

Teatr Nowy
zaprasza

ratuj¹ce
ludzkoœæ
Jednak jest dla ludzi ratunek!
Z impasu cz³owieczeñstwa
ratuj¹ ich zwierzêta.
Znany z bajek motyw przemieszania œwiata ludzkiego ze
zwierzêcym zosta³ tu ubrany
w szaty wspó³czesnoœci. Wzajemne korelacje obu œwiatów
mog¹ zostaæ pokazane bardzo
ciekawie, lirycznie i dowcipnie. Sztuka zadowoli zarówno
wytrawnego teatromana, jak i
przeciêtnego widza.

W marcu Teatr Nowy proponuje wiele
ciekawych spektakli. Jednym z nich
jest „Podwójna rezerwacja”.
To historia opowiadaj¹ca o
mi³oœci i problemach, jakie potrafi ona niekiedy przysporzyæ.
Wszystko zaczyna siê podczas modernizacji mieszkania
przez uznanego dekoratora
wnêtrz Alistaira. Wtedy, w spokojne dot¹d ¿ycie w³aœciciela
œrednio prosperuj¹cej firmy
wydawniczej Philipa wkraczaj¹

intrygi mi³osne. Pierwsz¹ „funduje” mu wspólnik Henry,
drug¹ ¿ona. Pojawia siê tak¿e
tajemnicza panna Smythe...
Kolejna z propozycji to „Bardzo
zwyczajna
historia”.
Porusza ona problem zniewolenia pieni¹dzem, które
zdominowa³o nasze ¿ycie.

mamy 3 podwójne bilety
na spektakle w Teatrze
Nowym w Zabrzu. ¯eby
je zdobyæ wystarczy wys³aæ
sms na redakcyjny numer:
0503-106-019, w czwartek
(12 marca) o godz. 10.00.
Wygrywaj¹ 3 pierwsze smsy.
Spektakl „Podwójna rezerwacja” - 13 marca o godz.
18.00.
Spektakl ,,Bardzo zwyczajna
historia” - 14 i 15 marca o
godz. 18.00.

Dla naszych Czytelników

Muzyczny dowcip z „górnej półki”
ZABRZE. Ci, którzy wybrali siê w niedzielny wieczór do Domu Muzyki i Tañca z pewnoœci¹
nie ¿a³uj¹. Trzy godziny zabawy z muzyk¹ klasyczn¹, b³yskotliwa pianistyka i ¿arty Waldemara
Malickiego oraz zaskakuj¹ce aran¿acje utworów klasycznych i wspó³czesnych Bernarda Chmielarza to rozrywka na najwy¿szym poziomie. Nic dziwnego, ¿e publicznoœæ nagrodzi³a artystów
owacjami na stoj¹co.
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siê 30 czerwca w Barcelonie.
Przebiegaæ bêdzie m.in. przez
Pary¿, Berlin, Amsterdam, Dublin, Londyn i Chorzów. Po 4 latach zespó³ wraca z koncertem
do Polski.

Prace zwi¹zane z przygotowaniem obiektu do koncertu rozpoczn¹ siê 10 lipca.
Na p³ycie stadionu ustawiona zostanie okr¹g³a scena,
któr¹ bêd¹ mog³a otoczyæ
publicznoœæ. Kszta³t sceny wynika z nazwy trasy koncertowej
- “U2360° Tour”. Szacuje siê,
¿e na koncert przyjedzie oko³o
70 tys. osób.

Chorzowski stadion urzek³
Bono i spó³kê happeningiem,
który przygotowali dla nich polscy fani 5 lipca 2005 r. Podczas wykonania “New Year‘s
Day” - zainspirowanej internowaniem Lecha Wa³êsy – fani
podziêkowali tworz¹c z bia³ych
i czerwonych koszulek polsk¹
flagê. Perkusista Lawrence
Joseph Mullen Jr. uzna³ to za
najbardziej wzruszaj¹ce wydarzenie w historii wystêpów grupy. W Europie zespó³ zostaje
do 22 sierpnia.

Œwiatowa trasa promuj¹ca
dwunasty kr¹¿ek U2 „No Line
On The Horizon” rozpocznie

Filharmonia Dowcipu Waldemara Malickiego to zaskakuj¹ce po³¹czenie muzyki klasycznej,
popu i wyœmienitego poczucia humoru. Podczas koncertu mo¿na by³o nie tylko poœmiaæ siê z
¿artów muzyczno- s³ownych ale równie¿ dowiedzieæ siê, co to jest na przyk³ad barok rumuñski,
podszkoliæ z jêzyka niemieckiego oraz zobaczyæ czym zajmuje siê orkiestra w trakcie spektaklu
operowego.
Ca³oœci dope³ni³a pe³na fantazji orkiestra „Filharmonii Dowcipu” i trójka wokalistów w œwietnej
formie. Po obejrzeniu Filharmonii Dowcipu pozostaje tylko zaapelowaæ do dyrekcji zabrzañskiego
DMiT-u: Prosimy o wiêcej tego typu propozycji!
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Legendarna grupa
U2 wyst¹pi 6 sierpnia, na Stadionie
Œl¹skim.

Gliwice, ul. Lipowa, C.H. Forum (poziom 1)
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U2

No
Line
On The
Horizon

Najnowszy studyjny album dobrze znanego
wszystkim irlandzkiego
zespo³u U2 okreœlany
jest przez samych twórców mianem arcydzie³a.
Album zosta³ wyprodukowany przez Briana
Eno, Danniego Lanois i
Steva Lillywhita. Sesja nagraniowa rozpoczê³a siê
w Fez, Morocco, póŸniej
prace
nad
albumem
kontynuowano w studio
nale¿¹cym do zespo³u w
Dublinie, w Platinum Sound Recording Studios w
Nowym Jorku i w Olympic
Studios w Londynie.
Nowy kr¹¿ek U2 wype³ni
11 nagrañ. Pierwszym sin-

glem
zosta³ utwór
zaty- tu³owany „Get
On Your Boots“, który te¿
jest do nabycia. Za szatê
graficzn¹ wydawnictwa „No
Line On The Horizon“ odpowiedzialny jest japoñski
artysta i fotograf, Hiroshi
Sugimoto. Polecamy równie¿ limitowane wersje
tego wydawnictwa.

