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CICHA NOC 

Dawnymi czasy w Betlejem 
Jak to napisane jest 
Maryi słodki synek zrodził się 
W zimowy Boży dzień 

wieczór kolęd z całego świata 

• O thou joyful, o thou blessed - sycylijska 

• Bóg się rodzi - polska 

• God rest you merry, gentelmen - angielska 

• Mizerna, cicha - polska 

• Hark now hear the angels sing - amerykańska 

• Oj. maluśki - polska (góralska) 

• Triomphus Regis Angelorum - łacińska 

• Dzisiaj w Betlejem 

•Cicha noc 

• Gdy śliczna Panna 

• White Christmas 

• No importa Dona Maria 

• Lulajże Jezuniu 

- polska 

- niemiecka 

- polska 

- amerykańska 

- chilijska 

- polska 

• Jingle Bell - amerykańska 

• Si no me dan de beber, !loro - portorykańska 

• The Christmas song - amerykańska 

• Wśród nocnej ciszy - polska 

oraz fragmenty tekstów apokryficznych o narodzeniu 

i dzieciństwie Jezusa 

śpiewają 

MAŁGORZATA FLEGEL 

GABRIELA SARNECKA 

JULITI A SĘKIEWICZ 

BARBARA SZCZEŚNIAK 

RYSZARD CHLEBUŚ 

WOJCIECH KALINOWSKI 

ARTUR MAJEWSKI 

JAN WOJCIECH PORADOWSKI 

scenonusz 

JERZY MAKSELON 

aranżacja i kierownictwo muzyczne 

MACIEJ PAWŁOWSKI 

· oprawa scenograficzna 

JANINA PIECHOWICZ 

opieka artystyczna 

MACIEJ KORWIN 

Long time ago in Bethlehem 
So the holy Scritpures say 
Mary 's boy child Jesus Chris! 
Was born on Christmas day. 
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ZAPRASZA CODZIENNIE 
od 1700 do północy 

(w niedziele już od 14 oo) 

TEATR POWSZECHNY w Łodzi 

zaprasza 

dzieci: 

CZARODZIEJSKl FLET wg W.A.Mozarta 

baśń muzyczna 

opowieść o miłości, przyjaźni i odwiecznej walce 

Dobrego ze Złym. ze specjalnym udziałem Smoka ! 

GDYBY DO SZKOŁY CHODZIŁY ANIOŁY Z.Sikora 

kabaret szkolny 

co się dtieje, gdy rodzice przybyli na wywiadówkę 

okazują się kolegami z jednej klasy ? 

z piosenkami i dyskoteką! 



dorosłych: 

AKTOR B.SchaeITer 

rzecz nie tylko o aktorach i teatrze. 

CIĘŻKIE CZASY M.Bałucki 

satyra sceniczna 

zabawny i upiorny, archaiczny i współczesny świat 

polskiego dworku. 

FORSA TO NIE WSZYSTKO M.Hart,G.S .Kaufman 

szalona broadwayowska komedia rodzinna 

z żywymi wężami i fajerwerkami ! 

POLOWANIE NA KARALUCHY J.Głowacki 

rzecz o emigracji, bczsennofoi i karaluchach. 

ucieleśnienie polskich marzeń o amerykańskim raju. 

TANGO S.Mrożek 

spektakl dyplomowy studentów IV roku 

Wydziału Aktorskiego PWSFTviT w Łodzi . 

Łódź, ul.Obr.Stalingradu 21 

tel. 33 * 50 * 36 Biuro Obsługi Widzów 

33 * 25 * 39 centrala 
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