
Do drugiego etapu castingu za-
kwalifikowało się 40 spośród 
ponad dwustu osób przesłuchi-
wanych w listopadzie. – Musia-
łyśmy przygotować piosenkę  
i krótką scenkę tekstową. Je-
stem zadowolona. Komisja była 
bardzo miła, atmosfera przyjem-
na – mówi Anna Surma, kandy-
datka do roli Jane.
– Stres zawsze towarzyszy, ale 
jestem dobrej myśli – uśmiecha 
się Elżbieta Wacławek-Czmok.
Wśród młodych artystów starają-
cych się o rolę Tarzana był m.in. 
Wiktor Korszla. – Jeżeli będzie 
mi dane zagrać w tym spekta-

klu, będę chciał osiągnąć to, by 
widzowie uwierzyli, że naprawdę 
wychowywały mnie małpy, ale 
w środku nadal jestem człowie-
kiem – podkreśla Wiktor. 
„Tarzan”, czyli teatralny przebój 
Disneya z muzyką Phila Collinsa, 
miał swoją premierę w 2006 r. 
na Broadwayu. Dwa lata później 
powstała niemiecka wersja musi-
calu, która do dziś święci triumfy 
w Hamburgu. Megaprodukcja tra-
fiła teraz do Polski za sprawą Gli-
wickiego Teatru Muzycznego oraz 
Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. 
Przedsięwzięcie wspierają finanso-
wo samorządy Zabrza i Gliwic.

– To wielka produkcja również dla-
tego, że muszą się zespolić siły 
przeróżnych wykonawców. Na sce-
nie pojawią się aktorzy, tancerze, 
kaskaderzy, gimnastycy, zespół 
instrumentalny – wylicza Paweł 
Gabara, dyrektor GTM.
Premiera „Tarzana” zainauguruje 
19 maja V Metropolitalne Święto 
Rodziny.
– W marcu ruszają próby, a na 
początku maja na scenie Domu 
Muzyki i Tańca rozpocznie się 
trwający kilka dni montaż ogrom-
nej dekoracji – podsumowuje 
Izabela Migocz z Domu Muzyki  
i Tańca. (hm)

W przypadku wszystkich ról stopień trudności jest ogromny. 
„Tarzan” to musical, który wymaga nie tylko śpiewania i gra-
nia, ale bardzo specyficznego ruchu tanecznego, czasem wręcz 
akrobatycznego. Nie jest łatwo, ale jestem przekonany, że uda 
się skompletować znakomitą obsadę. Drugi etap castingu po-
kazuje, ze zaczyna się ona krystalizować.

Skompletujemy 
znakomitą obsadę
Tomasz Dutkiewicz, 
reżyser
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Ma 800 metrów kwa-
dratowych powierzch-
ni, a piruety można na 
nim kręcić codziennie 
od godziny 8 do 22. Na 
Śląskim Rancho przy ul. 
Webera otwarte zostało 
kryte lodowisko.

Wielkie otwarcie zbudowanego 
w zamkniętym pawilonie lodo-
wiska odbyło się 22 grudnia. 
Uświetniły je młode łyżwiarki 
figurowe z Sosnowca. Potem 
efektowne ósemki i piruety mo-
gli wykręcać już wszyscy chętni.
Lodowisko czynne jest codzien-

nie. Kasa otwierana jest o godz. 
7.30. Za 45 minut jazdy w godzi-
nach od 8 do 14 trzeba zapłacić 
5 zł, później jest o 2 zł drożej. 
Na miejscu działa wypożyczalnia 
łyżew, można również naostrzyć 
własne. Maluchy mogą wypoży-
czyć ułatwiające ślizganie pin-
gwiny. 
Kolejne grupy wpuszczane są na 
lód o każdej pełnej godzinie. Je-
dynie od godz. 13.45 do 15 trwa 
przerwa techniczna, podczas 
której o właściwy stan lodu dba 
profesjonalna rolba. Kryte lodo-
wisko przy ul. Webera to wspól-
na inicjatywa Śląskiego Rancho 
oraz Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji.  (hm)

DRuGI ETaP CaSTINGu Do MuSICalu PhIla ColINSa „TaRzaN”

lada dzień poznamy pełną obsadę musicalu „Tarzan”, którego premiera planowana jest w maju na scenie Domu Muzyki i Tańca. Przed 
świętami odbył się drugi już etap castingu, podczas którego poszukiwani byli odtwórcy roli tytułowego bohatera i jego ukochanej Jane.

Nie masz jeszcze pomy-
słu na powitanie Nowego 
Roku? Świetna zabawa szy-
kuje się przed Domem 
Muzyki i Tańca.

Plenerowe Sylwestry 
przed Domem Muzyki 
i Tańca stały się już tradycją. 
W tym roku tę wyjątkową noc 
również będzie można przeżyć 
na świeżym powietrzu. od go-
dziny 23 do północy bawić nas 
będzie Mirek Szołtysek i jego 
Wesołe Trio. Tego zespołu nie 
trzeba nikomu przedstawiać, 
bo od wielu lat koncertuje  

w naszym regionie, bierze udział  
w wielu programach i biesia-
dach, a na scenie DMiT-u gościł 

już wiele razy. Ceniony 
jest za to, że niezmien-
nie nas wzrusza, bawi 
i przypomina w swoich 

piosenkach o pięknych 
tradycjach i obyczajach Śląska.
Po północy natomiast roz-
pocznie się dyskoteka, która 
sprawi, że niezależnie od tem-
peratury na pewno wszystkim 
będzie gorąco. Jak przystało na 
sylwestrową noc, nie zabraknie 
także pokazu sztucznych ogni. 
zapraszamy do wspólnej zaba-
wy! (hm)

Wyjątkowa 
noc w blasku 
fajerwerków

PlENERoWy SylWESTER 
PRzED DoMEM MuzyKI I TańCa

niePRZEGAP!

Czas na piruety

loDoWISKo z PRaWDzIWEGo 
zDaRzENIa Na ŚląSKIM RaNCho

W CENTRuM 
zabRza STaNęła 
NIETyPoWa 
łaWKa

PodgrzeWany 
Prezent 
dla mieszkańCóW
Wygląda niepozornie, ale 
właściwości ma zadzi-
wiające. Na placu przed 
Teatrem Nowym stanęła 
podgrzewana ławeczka, 
na której można odpo-
cząć w mroźny dzień.

Ławka to prezent dla mieszkań-
ców od działającej w branży ener-
getycznej fińskiej firmy Fortum. 
Podobne pojawiły się wcześniej 
m.in. w Bytomiu i Częstochowie. 
– Ławka podłączona jest do prą-
du, ale jest całkowicie bezpiecz-
na – zapewnia Piotr Górnik, dy-
rektor ds. produkcji i dystrybucji 
Fortum Power and Heat Polska. 

– Ta ławka to jeden z wyrazów 
naszej obecności w mieście. Jej 
główną zaletą jest funkcja grzew-
cza, dzięki której mieszkańcy 
będą się mogli ogrzać podczas 
zimowych spacerów – dodaje.
Wykonana z aluminium ławka 
pobiera 800 W energii, a jej 
maksymalna temperatura to 20 
stopni Celsjusza.
– Cieszę się, że mamy w Zabrzu 
ławeczkę, na której mieszkańcy 
będą mogli nie tylko odpocząć, 
ale również ogrzać się w mroź-
ny, zimowy dzień – uśmiecha się 
prezydent Zabrza Małgorzata 
Mańka-Szulik. – Życzę miesz-
kańcom, by ich wszystkie do-
świadczenia z firmą Fortum były 
równie ciepłe – dodaje.  (hm)

megaprodukcja 
nabiera kształtów


