„Spektakl Sezonu – teatr jeszcze bliżej”
Wpisany przez Zbigniew Piotr Kotarba
środa, 22 maja 2019 10:07 - Poprawiony środa, 05 czerwca 2019 10:13

Od 1 do 30 czerwca w Teatrze im. Adama Mickiewicza trwać będzie plebiscyt publiczności na
najlepszy „Spektakl Sezonu”. Przypominamy, że głosy oddawać można na jedno z dziesięciu
zaprezentowanych przedstawień.

1 czerwca w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie rozpocznie się plebiscyt
publiczności na najlepszy „Spektakl sezonu”. Na głosy publiczności organizatorzy czekają w
okresie od 1 do 30 czerwca br.

Głosy na Państwa najlepszy spektakl oddawać można zarówno elektronicznie na adres spekta
klsezonu@teatr-mickiewicza.pl
.
lub bezpośrednio w siedzibie teatru. Tu wystarczy wypełnić specjalny kupon i wrzucić go do
urny, która od 1 czerwca będzie umieszczona w holu kasowym Teatru.

W tym sezonie głos można oddać na jedno spośród następujących przedstawień:
1. R. Dresser: „Poniżej pasa”, reżyseria - André Hübner- Ochodlo;
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2. H. McCoy: „Czyż nie dobija się koni?”, reżyseria - Magdalena Piekorz;
3. „Bo to Polska właśnie” na podstawie „Wesela” S. Wyspiańskiego, reżyseria - Hanna
Zbyryt;
4. T. Williams: „Nagle, zeszłego lata”, reżyseria - Krzysztof Knurek;
5. „Czechow- żarty z życia”, reżyseria - Andrzej Bubień;
6. E. Ionesco: „Łysa śpiewaczka”, reżyseria - Andrzej Majczak;
7. T. Jansson: „Kometa nad Doliną Muminków”, reżyseria - Igor Gorzkowski;
8. H. Levin: „Sprzedawcy gumek”, reżyseria - Andrzej Bartnikowski;
9. M. Prześluga: „Stopklatka”, reżyseria - Agnieszka Baranowska;
10. „Wesołe miasteczko. Agnieszka Osiecka – piosenki ostatnie”, reżyseria - André HübnerOchodlo

Ogłoszenie wyników głosowania i tytułu zwycięskiego spektaklu odbędzie się na początku
nowego sezonu artystycznego, podczas uroczystości wręczenia

Nagrody Teatralnej Prezydenta Miasta Częstochowy. „Spektakl Sezonu” zostanie
zaprezentowany publiczności w siedzibie Teatru im. Adama Mickiewicza na przełomie września
i października 2019 roku, w symbolicznej cenie 1 zł brutto za bilet, pod hasłem „Spektakl
Sezonu – Teatr jeszcze bliżej”.
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