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Sylwester z Ireną Santor

Gliwicki Teatr Muzyczny zaprasza na wielk¹
rewiê przebojów, w której wyst¹pi królowa
polskiej estrady Irena Santor oraz soliœci
doskonale znani bywalcom widowni GTM:
Anita Maszczyk, Joanna Wojnowska,
Krystian Krzeszowiak i Ireneusz Miczka.
W repertuarze – najpiêkniejsze
piosenki z repertuaru Ireny
Santor oraz przeboje musicalu
i opery.
Widzowie us³ysz¹ niezapomniane szlagiery - „Ju¿ nie ma dzikich pla¿” i „Tych lat nie odda
nikt”, wzrusz¹ siê przy s³ynnym

„Sercu” i dadz¹ porwaæ „Tangu
milonga”.
Przypomn¹ sobie ogniste rytmy
„West Side Story”, pokochaj¹
Pary¿ wraz z Colem Porterem
(Kocham Pary¿), wyrusz¹ w
tajemnicze podziemia Opera

Populaire wraz z bohaterami
„Upiora w operze” i zanuc¹ w
deszczu (Deszczowa piosenka)
piosenkê starego Tewjego Mleczarza (Skrzypek na dachu).
Uroni¹ ³ezkê przy standardzie
Franka Sinatry „Strangers in the
Night”, rozwesel¹ siê przy czardaszu Montiego – po to tylko,
by wkrótce nuciæ wraz z solist¹
têskne pieœni neapolitañskie.
W finale – rzecz jasna – wszyscy artyœci z³o¿¹ widzom huczne ¿yczenia Happy New Year
s³owami nieœmiertelnego przeboju Abby.
Solistom bêd¹ towarzyszyæ
zespó³ wokalny oraz tancerze
baletu GTM, a orkiestr¹ teatru
zadyryguje Czes³aw Majewski.
Koncert poprowadzi Ma³gorzata
Mendel. Na pierwszy wieczór
Sylwestrowej rewii przebojów
teatr zaprasza ju¿ 29 grudnia.
Warto pospieszyæ siê z kupnem biletów – zosta³o ich ju¿
niewiele.
- 29 i 30 grudnia, godz.18.30
oraz 31 grudnia, godz.18.00 koncerty z lampk¹ szampana
- 31 grudnia, godz. 21.30
koncert
ze
s³odkim
poczêstunkiem.
(kk)

TUR przejmuje stadion
Stadion przy ul. Fio³kowej
w £abêdach, stanowi¹cy
w³asnoœæ gminy Gliwice,
zmieni³ zarz¹dcê.
Wraz z budynkiem socjalnym,
zosta³ oddany w zarz¹d jednostki bud¿etowej TUR Gliwice
- Centrum Sportu i Wypoczynku.
Teraz
obiekt
ma
byæ
ogólnodostêpny, a na jego terenie odbywaæ siê bêd¹ imprezy
i zajêcia sportowe dla dzieci i

m³odzie¿y. Kilka lat temu stadion zosta³ wyremontowany,
obecnie na trybunach mieœci
siê nawet 1.200 widzów,
z czego 830 na miejscach
siedz¹cych.
Z nieoficjalnych informacji wynika, ¿e TUR planuje równie¿
tymczasowe
przeniesienie
swojej siedziby w³aœnie na
³abêdzki obiekt. Do tej pory
zarz¹d firmy mieœci³ siê przy
ulicy Ziemiêcickiej w Czechowicach. Je¿eli ta informacja
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siê potwierdzi, to TUR bêdzie
kolejn¹ jednostk¹ miejsk¹
ulokowan¹ na terenie £abêd.
Kilka miesiêcy temu do budynków po szkole przy ul. Strzelców Bytomskich przeniós³ siê
Miejski Zarz¹d Us³ug Komunalnych. (flu)
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Orkiestra Symfoniczna
i Violetta Villas w DMiT
Tradycyjnie ju¿ Dom Muzyki i Tañca zaprasza
na koncert noworoczny.
Tym razem bêdzie
to wystêp Orkiestry
Symfonicznej Filharmonii Zabrzañskiej pod
dyrekcj¹ S³awomira
Chrzanowskiego,
która towarzyszyæ
bêdzie znakomitym
wokalistom - Agnieszce
Zwierko, Beacie Witkowskiej-Glik i Rafa³owi
Bartmiñskiemu.
Popisom wokalnym towarzyszyæ
bêd¹ wystêpy tancerzy Zespo³u
Pieœni i Tañca „Œl¹sk” – Kamili

Wójcik, Zofii Czechlewskiej,
Marka Kuliga i Adama Czechlewskiego. Podczas koncertu us³yszeæ bêdzie mo¿na znane przeboje muzyki operowej i
operetkowej, wœród których nie
zabraknie oczywiœcie przebojów
ojca i syna Straussów.

Koncert ju¿ 3 stycznia o godzinie 17.00. Bilety w cenie
35 i 30.

Natomiast 22 stycznia o godzinie 19.00
wyst¹pi Violetta Villas.
Jej repertuar to kilkaset piose-

nek œpiewanych w dziewiêciu
jêzykach. Wyj¹tkowy g³os artystki ma rozpiêtoœæ prawie
piêciu oktaw. Gra na fortepianie, puzonie oraz skrzypcach.
Uwa¿ana jest za legendê polskiej muzyki, a piosenki w jej
wykonaniu wci¹¿ wywo³uj¹ ciarki na plecach.
Bilety w cenie 35, 45 i 50
z³otych.

Bilety na obie imprezy
do nabycia w kasie
DMiT lub na www.dmit.
com.pl.

