
W ostatnich latach Zabrze stało się miejscem dynamicznych zmian. Z miasta 
węgla przeobraziło w miasto kultury i zabytków techniki, które na kulturowej 
mapie Śląska i kraju zajmuje znaczące miejsce. To efekt świadomych działań 
zabrzańskiego samorządu.

Gwiazdy 
zobaczysz w Zabrzu 

Zabrze jest miastem, w którym staramy się zapewnić 
dostęp wszystkim zainteresowanym do różnorodnej 
oferty kulturalnej. Tutaj każdy może znaleźć coś dla 
siebie: miłośnicy dobrych spektakli teatralnych mogą 
obejrzeć je w wyremontowanym Teatrze Nowym oraz 
pod ziemią, w oryginalnej scenerii Kopalni Guido. Me-
lomanów zapraszamy do odrestaurowanej dzięki pozy-
skaniu funduszy unijnych Filharmonii Zabrzańskiej. Fani 
dobrej muzyki na pewno będą usatysfakcjonowani propozy-
cjami Domu Muzyki i Tańca. 

W Zabrzu, inwe-
stowanie w rozwój 
życia kulturalnego 
stało się jednym 
z priorytetowych 
zadań. 

Władze miasta dostrzega-
ją, że polityka kulturalna 
to ważny element promo-
cji miasta. Przekłada się 
to na przyciąganie coraz 
większej liczby turystów  
i inwestorów, zaintereso-
wanych ciekawą ofertą 
spędzania wolnego czasu.

Dlatego w Zabrzu takich 
propozycji jest bardzo wie-
le - począwszy od festiwa-
li, zarówno okazjonalnych, 
jak i cyklicznych, na cieka-
wej ofercie lokalnych insty-

tucji kultury kończąc. Prym 
wiedzie tu zabrzański Dom 
Muzyki i Tańca. Jedna  
z największych sal koncer-
towych w Polsce na swo-
jej scenie ponownie gości 
największe gwiazdy. 

Nie tylko zabrzanie, ale  
i goście odwiedzający mia-
sto mogą być zachwyceni 
poziomem artystycznym  
i bogatą ofertą kulturalną 
wydarzeń organizowanych 
w Domu Muzyki i Tańca. 
Prawdziwe gwiazdy wła-
śnie Zabrze wybrały na 
miejsce promowania swo-
ich najnowszych artystycz-
nych dokonań. 

Na scenie DMiT-u mieli-
śmy okazję zobaczyć m.in. 
zespół Vaya Con Dios, 
promujący swoją najnow-

szą płytę „Comme on est 
venu…”. Kto odpowiednio 
wcześniej nie pomyślał  
o kupnie biletu, mógł za-
pomnieć o koncercie kli-
matycznej Ive Mendes,  
a swoje największe prze-
boje zaśpiewali Andrzej 
Piaseczny i Seweryn Kra-
jewski. Po raz kolejny 
oklaskiwano grupę Audio-
feels, a po raz pierwszy 
akordeonistę Marcina Wy-
rostka - zwycięzcę progra-
mu „Mam Talent”. Na Wa-
lentynki zaśpiewała Doda.  

Były też muzyczne spek-
takle – rock opera Jesus 
Christ Superstar, występ 
mistrzów tańca irlandzkie-
go Gaelforce Dance czy 
niezwykle lubiany Walde-
mar Malicki z Filharmonią 
Dowcipu.

Do końca roku w zabrzańskim DMiT 
jeszcze sporo atrakcji. W ciągu 
najbliższych miesięcy do Zabrza 
zajrzą kolejne gwiazdy.

10.10 • Chris Botti
Podczas jesiennej europejskiej trasy 
koncertowej, słynny amerykański trę-
bacz smooth jazzowy już po raz trzeci 
wystąpi w Domu Muzyki i Tańca. Artysta, 
który nagrał 14 albumów zaprezentuje 
materiał ze swoich ostatnich płyt. 

18.10 • Boska
Światowy hit teatralny. Spektakl opar-
ty na historii życia Florence Foster Jen-
kins, słynnej postaci ze świata opery, 
najgorszej śpiewaczki świata. Na sce-
nie zobaczymy: Krystynę Jandę, Ma-
cieja Stuhra, Wiktora Zborowskiego, 
Annę Iberszer, Krystynę Tkacz, Ewę 
Telegę.

24.10 • Koncert 
Charytatywny z grupą 
Kombii
Fundacja „Nadzieja-Dzieci” dzia-
ła od 1999 roku i zajmuje się zbie-
raniem środków na rehabilitację 
dzieci niepełnosprawnych. Co roku 
organizuje imprezę charytatywną,   
z której dochód trafia do najbardziej potrzebujących. W tym roku gwiazdą koncertu 
będzie zespół Kombii.  

8.11 • Chick Corea
Kolejna gratka dla miłośników jazzu. Chick Corea to jeden z niekwestionowanych 
mistrzów tego gatunku. W Zabrzu gościł już dwukrotnie – w maju 1980 r. oraz  
w marcu 1999 r. – i za każdym razem było to wielkie wydarzenie muzyczne.

26.11 • Andrzejkowa Filharmonia Dowcipu
Ciekawe i zaskakujące aranżacje utworów muzyki klasycznej i rozrywkowej przeplatane 
skeczami, błyskotliwym żartem i niekonwencjonalnymi pomysłami reżysera Jacka Kę-
cika cieszą się niezmiennym powodzeniem wśród publiczności. Dlatego Filharmonia 
Dowcipu ponownie zagości na scenie DMiT-u. 
 

6.12 • Jezioro Łabędzie  - w wykonaniu 
The Russian National Ballet
Ten baletowy spektakl od ponad stu lat niezmiennie zachwyca publiczność całego 
świata. To z pewnością największy fenomen sztuki baletowej. Warto go zobaczyć  
w mistrzowskim wykonaniu.
 

14.12 • Dziadek do orzechów w wykonaniu Moscow 
City Ballet
Moscow City Ballet to renomowana grupa, którą polscy widzowie pokochali już wie-
le lat temu. W ciągu ostatnich kilku lat ich przedstawienia obejrzało w Polsce po-
nad 100 tysięcy osób. Do Zabrza zespół przyjedzie z „Dziadkiem do Orzechów” – 
spektaklem, który The New York Times nazwał „olśniewającym i zapierającym dech  
w piersiach”. Sztuka ta to podróż do krainy marzeń.


