Salwy śmiechu zamiast
lania wosku

Czas: 30 listopada, godz.
18.00 i 20.30

Bilety: 55 z³. Do kupienia
w ksiêgarni „Czas” Gliwice,
ul. Zwyciêstwa 1, na
www.biletynakabarety.
pl. www.ticketportal.pl lub
bezpoœrednio u Organizatora:
Agencja Artystyczna Art Projekt. Tel. 512 096 507, e-mail: artprojekt@onet.eu, www.
artprojekt-show.eu, www.biesiadyslaskie.pl.

GLIWICE. Jak w niebanalny sposób
spêdziæ andrzejkowy
wieczór? Z Kabaretem
Moralnego Niepokoju.
Grupa zaprezentuje
siê w najnowszym programie z zespo³em na
¿ywo: „TRASASASA”
2009.
Kabaret Moralnego Niepokoju
jest obecnie najs³ynniejszym
polskim kabaretem. Powsta³
w 1996 roku, a pochodzi
z Warszawy. Zdoby³ du¿¹
popularnoœæ dziêki czêstym
wystêpom w telewizji oraz
b³yskotliwym tekstom Roberta
Górskiego.
W emitowanym w latach 2003-2006 w TVP2 autorskim programie satyrycznym grupy pt.
Tygodnik Moralnego Niepoko-

ju, co tydzieñ prezentowane
by³y premierowe skecze.
Kabaret skupia siê g³ównie na
sprawach spo³ecznych, absurdach ¿ycia codziennego oraz
nie stroni od polityki.
Trasasasa to najnowszy program Kabaretu Moralnego Niepokoju, po olbrzymim sukcesie trasy Babilon Tour 2007.
Nowe skecze, piosenki i monologi.
Ponad 2 godziny programu z
udzia³em zespo³u muzycznego
i w specjalnie przygotowanej
na tê trasê scenografii. Ca³oœæ
bêdzie nawi¹zywa³a do epoki
disco lat 70-tych.
Miejsce: Centrum Edukacyjno – Kongresowe Politechniki
Œl¹skiej, ul. Konarskiego 18
B, Gliwice.

...............................................

Aukcja
świątecznych
obrazków

GLIWICE. Chcesz spe³niæ dzieciêce marzenia? Równie¿ dziêki Twojej pomocy wychowankowie Domu
Dziecka Nr 3 w Gliwicach bêd¹ mogli dostaæ wymarzony prezent pod choinkê. 3 grudnia s³uchaj radia,
w³¹cz siê do aukcji i wylicytuj œwi¹teczny obrazek.
Aukcja
zostanie
przeprowadzona na falach Radia
PLUS 3 grudnia w godzinach
popo³udniowych. Licytowanych
bêdzie 5 prac autorstwa wychowanków Domu Dziecka Nr 3.
Prace wykonane technik¹ pasteli w formacie A3, oprawione
w aluminiowe ramy i passepartu, przedstawiaj¹ kolêdników,
pe³n¹ ciep³a choinkê, œw.
Miko³aja zd¹¿aj¹cego do dzieci z prezentami, zimowy krajobraz z choinkami i pasterzy
pod¹¿aj¹cych do ¿³obka.
- Dzieci, które wykona³y prace, w³o¿y³y w nie ca³e swoje
zaanga¿owanie i umiejêtnoœci,
które wielokrotnie by³y nagradzane w ró¿nych konkursach
plastycznych. Twórczoœæ ta
jest efektem zajêæ plastycznych prowadzonych w placówce przez pani¹ Jolantê
WoŸnica. Pieni¹dze uzyskane
z aukcji zostan¹ przeznaczone na realizacjê marzeñ podopiecznych Domu Dziecka,

Na aukcji bêdzie mo¿na
kupiæ prace wykonane
przez wychowanków
Domu Dziecka Nr 3.
Autorem tej pracy jest
10-letnia Ewelina Duœ.
zwi¹zanych z prezentami jakie
chcia³yby dostaæ w tym roku
pod choinkê – informuje Irena Paprocka, Dyrektor Domu
Dziecka Nr 3.
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