Teatr dobrym miejscem na Sylwestra

SLOT SHOPKA. W sklepie
świąt nie kupisz...
Rusza alternatywny
sezon świąteczny organizowany przez „Slot”,
„Provizorca” i przyjaciół. SLOT SHOPKA to
jednodniowy festiwal,
który odbędzie się już
11 grudnia od godziny
12.00 w budynku NOT
(ul. Górnych Wałów 25)
w Gliwicach.
Podczas imprezy każdy znajdzie
coś dla siebie. Dla zapalonych
artystów (i nie tylko) będzie możliwość zrobienia nietuzinkowych
kartek świątecznych, prezentów
dla bliskich w technice decoupage lub recyklingowych ozdób na
choinkę. Najmłodsi będą mile widziani na warsztatach dziecięcej
twórczości DADA.
Dla fanów kina zostanie zorganizowany pokaz filmu pt. „Co
kupiłby Jezus”. Komedia dokumentalna opowiada o wielebnym Billim, który postanowił
uchronić święta przed szaleństwem konsumpcji i ogniem
wiecznego długu. Dyskusję po
seansie poprowadzi reżyser

R

i scenarzysta Marcin Fischer.
To nie koniec atrakcji! Prawdziwy
raj dla miłośników czytania książek będzie czekał na „Straganie
bukinistów”, na którym zostanie zaprezentowana specjalna
kolekcja antykwariatu „Sowa”.
Pasjonaci mody z kolei przerobią
artystycznie swoje stare ubrania
lub skorzystają z możliwości ich
wymiany pomiędzy uczestnikami
imprezy. Smakosze kawy i ciast
będą mogli skosztować pysznych
fairtrade’owskich smakołyków.
Na sam koniec miłe, gitarowe
brzmienia Mate.O i Łukasza Pilcha.
Wstęp to koszt 10 złotych, a bilety będą do nabycia w dniu imprezy. Dzieci do lat 10 wchodzą
za darmo.

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

„Salake” ma już 20 lat!

Chcesz być świadkiem
niezwykłego widowiska
z udziałem grupy tanecznej w irlandzkim klimacie? Przyjdź 12 grudnia
do Gliwickiego Teatru
Muzycznego i świętuj
20-lecie istnienia formacji tanecznej „Salake”.
Spektakl w wykonaniu zespołu
„Carrantouhill” i Dziecięco-Młodzieżowej Formacji Tanecznej
nawiązuje do klasycznej bajki
o Kopciuszku. Przedstawienie
oparte jest na celtyckiej muzyce
i tańcu irlandzkim.
Grupa taneczna „Salake” istnieje od 1990 roku i jest laureatem
wielu prestiżowych nagród, m.in.
złotego medalu w kategorii step

oraz pucharu dla najlepszej formacji mistrzostw świata w tańcu
dzieci i młodzieży „Dance World
Cup 2010”. „Salake” działa przy
gliwickim Młodzieżowym Domu
Kultury.
Podczas koncertu młodzieży towarzyszyć będzie zespół uznawany za jeden z najlepszych w Europie w gatunku muzyki celtyckiej.
Również w Polsce „Carrantouhill”
jest znany i doceniany, o czym
świadczyć może statuetka Fryderyka w kategorii etno/folk przyznana muzykom w 2006 roku.
Koncert jubileuszowy odbędzie
się dwukrotnie, o godzinie 16.30
i 19.00 na scenie GTM przy Nowym Świecie 55/57. Bilety do
nabycia w cenie 45 i 35 złotych
(I i II miejsca).

Nie masz pomysłu na
spędzenie Sylwestra?
A może skorzystasz z
oferty gliwickiego lub
zabrzańskiego teatru,
które szykują prawdziwe niespodzianki...

lampka szampana. Podobnie
będzie wyglądał 31 grudnia.
Wielbiciele sztuki teatralnej i
operetkowej ponownie obejrzą
trzyaktową sztukę „Hrabina Marica”, a w postać głównej bohaterki wcieli się tym razem Jolanta Kremer. Duchową strawę
wzbogaci słodki poczęstunek.

Gliwicki Teatr Muzyczny świętowanie ostatniego dnia roku
2010 rozpoczyna tradycyjnie
już 30 grudnia. O 18.00 na
scenie przy Nowym Świecie
zostanie wystawiona operetka
pt. „Hrabina Marica” z Anitą
Maszczyk w roli głównej. Ponad
trzygodzinny spektakl w sylwestrowym nastroju uprzyjemni

„Hrabina Marica” opowiada o
miłości tytułowej bohaterki do
rządcy jej majątku, który skrywa
jednak pewną tajemnicę. Historia szybko zmienia się w iście
operetkową sieć intryg i nieporozumień.
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nach od 30-60zł, natomiast na
ostatni dzień roku kalendarzowego od 90-150zł.
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Po spektaklu odbędzie się kolacja we foyer oraz przywitanie
Nowego Roku. Kilka minut po
północy rozpocznie się zabawa
na scenie. Do tańca na żywo
przygrywać będzie zespół muzyczny INTRO, który ma swoim repertuarze wiele znanych
i lubianych przebojów różnych
artystów.

Noc Sylwestrowa w zabrzańskim Teatrze Nowym rozpocznie się o 20.30 i jak zapowiadają organizatorzy, potrwa do
białego rana. Świętowanie zainauguruje premiera spektaklu
„Zamiana na wakacje” – przezabawnej komedii opowiadającej o rodzinie, która przez zupełny przypadek podczas wakacji
znalazła się w samym centrum
gangsterskich porachunków.

Uczestnictwo w całym wieczorze nie jest obowiązkowe – można skorzystać jedynie z propozycji spektaklu (100zł) lub Balu
Sylwestrowego (200zł). Cała
impreza to koszt 280zł. (mu)

Szalone tempo, szokujące
zwroty akcji, surrealistyczny
dowcip w klimacie absurdu,

Bilety na zabawę organizowaną
30 grudnia są do nabycia w ce.

a wszystko podczas jednego
widowiska.
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