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„Kraina uśmiechu" 

AKT I rozgrywa się w Wiedniu. W rezydencji 
hrabiego Lichtenfelsa odbywa się przyjęcie z okazji 
zwycięstwa córki hrabiego, Lizy, w turnieju jeź
dzieckim. Liza, dziewczyna piękna i nowoczesna, 
zbiera hołdy oficerów podziwiających jej urodę 
i odwagę. Wśród nich jest porucznik Gustaw von 
Pottenstein - szczególnie przejęty sukcesem Lizy, 
on bowiem nauczył ją konnej jazdy, on jest najbliż
szym przyjacielem i - kto wie - może przyszłym 
mężem? Lecz właśnie dzisiaj Liza odbiera mu na
dzieję; ceni przyjaźń Gustawa, ale nie kocha go 
i, jak twierdzi, nigdy za niego nie wyjdzie. 

W swym życiu nie jeden raz, 
przechodzi to każdy z nas, 
że ci ktoś po prostu powie „nie". 
Lecz gdy runie domek z kart, 
cały dramat obróć w żart, 
doświadczenie bowiem uczy, że: 

Nigdy nie jest tak źle, 
by nie mogło gorzej być. 
Jeśli przegrasz, uśmiechnij się 
dobry humor pomaga nam żyć. 
Nigdy nie jest tak źle, 
by nie mogło gorzej być. 

Gustaw łudzi się, iż odmowa Lizy nie jest osta
teczna; spowodowała ją zapewne fascynacja 
dziewczyny księciem Su Czongiem, chińskim po
słem w Wiedniu. O ich wzajemnej sympatii i zain
teresowaniu wszyscy dobrze wiedzą, niemniej 
wszyscy też są przekonani, że to zainteresowanie 
nie potrwa długo . Książę również przychodzi na 
dzisiejsze przyjęcie; jego prawdziwych uczuć nikt 
nie jest w stanie odgadnąć z wiecznie uśmiech
niętej, zagadkowej twarzy człowieka Wschodu, 
a książę przeżywa obecnie wielki dramat. 
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Ten dramat to jego wielka miłość do Lizy, mi
łość, która - j~ się obawia - nie jest i nie może 
być odwzajemniona. Tymczasem Liza, choć boi się 
do tego przyznać nawet przed sobą, kocha Su 
Czonga także i nie dopuszcza do siebie myśli, że 
kiedykolwiek mogliby się rozstać. Książę oczaro
wał ją swą tajemniczością, dystynkcją, poetyckimi 
wyznaniami. Chcąc ukryć zmieszanie i opanować 
ogarniającą ją falę uczuć, Liza przyrządza swemu 
gościowi herbatę, i właśnie przy herbacie Su Czong 
po raz pierwszy otwarcie wyznaje jej swą miłość. 

Nadchodzi sekretarz poselstwa z wiadomością, 
że książę musi natychmiast wracać do swego kra
ju; ma objąć tam urząd premiera. W tej sytuacji 
Liza również nie kryje swej miłości i mówi księciu: 
„kocham". Oświadcza, że wyjedzie z nim do Chin, 
że wyjdzie za niego za mąż. 

AKT II przenosi nas do pałacu książęcego w Pe
kinie, gdzie Liza nadal przeżywa miłosne uniesie
nie; jest szczęśliwa, że podjęła tak odważną de
cyzję, kocha Su Czonga i ma pewność, że on kocha 
ją także. Nie zdaje sobie sprawy, że nad ich 
szczęściem gromadzą się chmury: wuj księcia, 

Czong, groźny mandaryn hołdując starym obycza
jom i tradycjom, nie godzi się, aby jego siostrzeniec 
i dziedzic miał żonę Europejkę. Su Czong ma po
ślubić cztery chińskie dziewice - tak każe chiński 
obyczaj, i Su Czong wie, że musi poddać się jego 
woli i więzom tradycji. W prawdzie te małżeństwa 
będą dla niego jedynie formalnością, lecz muszą 
zostać zawarte, Liza zaś nie może być tutaj trakto
wana tak, jak w Europie; tutaj władcą i panem jest 
mężczyzna - tylko w samotności, bez świadków, 
wolno księciu pozwolić sobie na wypowiedzenie 
tego, co naprawdę odczuwa. 
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Bliską i oddaną przyjaciółką Lizy w pałacu księ
cia jest jego siostra, śliczna mała Mi. Ją właśnie 
spotyka w pałacowym ogrodzie Gustaw, który po
tajemnie przedostał się tutaj, chcąc porozmawiać 
z Lizą. Gustaw poprosił o przeniesienie z Wiednia 
do ambasady austriackiej w Pekinie, aby być bliżej 
Lizy i czuwać nad swą przyjaciółką. Pragnie na
kłonić ją do powrotu, ostrzec przed tym, co ją 

czeka, jeśli pozostanie w pałacu. A na razie - sam 
zachwycił się Mi; wprawdzie trochę trudno jest 
mu się porozumieć, „ Lecz gdy o miłości ze mną 
mówić chcesz, niepotrzebny słownik - dobrze 
o tym wiesz". 

Liza cieszy się ze spotkania z Gustawem, ale nie 
wierzy w jego opowieści o czterech żonach i wszyst
kich innych czekających ją upokorzeniach. Gdy 
jednak pyta o to Su Czonga, książę nie zaprzacza. 
Su Czong musi dochować wierności nie jej, lecz 
obyczajom swego kraju, nie wolno mu postąpić 
inaczej. I chociaż zapewnia Lizę, że czyni to wy
łącznie dla zachowania pozorów, że kocha tylko 
ją, Liza czuje się zraniona i oszukana. Prosi Su 
Czonga, aby pozwolił jej wrócić do ojczyzny, jed
nakże książę odmawia - zatrzyma ją przy sobie 
na zawsze, bez względu na to, co postanowi Liza. 
Kocha ją przecież i nie chce się z nią rozstać. 

Twoim jest serce me 
i cały świat niech o tym wie. 
Jak nieodłqczny cień 
na drodze swej znajdziesz mnie 
w tobie jest życia treść 
i blask i mrok 
i milczenie i pieśń 
więc jeśli tak przeznaczenie chce 
oddaję sercu głos 
i kocham cię. 

Tłum barwny i wesoły 
otacza nas wokoło, 
lecz ja, na ziemi i na niebie, 
dostrzegam zawsze tylko ciebie 
ty, wszędzie ty. 
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W kwietniowq noc, 
niech się spełni nasz los, 
tam, gdzie nefrytem lśni 
niebo czyste jak ty. 
Tam, gdzie nefrytem lśni 
niebo czyste jak ty. 

Twoim jest serce me 
i cały świat niech o tym wie, 
jak nieodłqczny cień 
na drodze swej wciqż znajdziesz mnie. 
W tobie jest życia treść, 
i blask i mrok, 
i milczenie i pieśń, 
więc jeśli tak przeznaczenie chce, 
oddaję sercu głos 
i kocham cię. 

W AKCIE III Gustaw przygotowuje przy pomo
cy Mi ucieczkę Lizy. Uciec będzie trudno, bo 
książę strzeże Lizy w pałacu jak oka w głowie, na 
szczęście Mi zna tajemne przejścia, którymi zamie
rza przeprowadzić Lizę i Gustawa. Oboje nama
wiają także i śliczną Chinkę na wyjazd ~o Europy, 
ale Mi - chociaż będzie jej tu bez ruch bardzo 
smutno - wie, że jej miejsce jest w jej własnym 
kraju. Okazuje się, że tajemne przejści~ r~':nież 
zostały obsadzone ludźmi Su Czonga; uc1ek1ruerzy 
wracają do Mi. Mała księżniczka zna jeszcze j~den 
tajemny korytarz: to największy sekret rodzinny, 
nie wolno jej zdradzić go nikomu, a przecież -
wzruszona losem Lizy i pełna niepokoju o Gusta
wa - otwiera tajemne drzwi. Za nimi jednak cze
ka Su Czong. Przejrzał plan ucieczki, lecz zrozu
miał też, że nie powinien zatrzymywać Lizy w tym 
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obcym dla niej świecie, że ona nigdy nie będzie tu 
szczęśliwa. Zatem - chociaż z największym 
bólem, pozwala jej odejść. Liza i Gustaw mogą 
bezpiecznie odpłynąć do Europy. A Su Czang 
i mała Mi pozostają samotni ... 

Nie płacz, mała Mi, 
jeszcze wrócą dni, 
pełne słońca, pełne barw. 
Siostrzyczko Mi, 
los bywa zły, 
lecz twoich łez nie jest wart. 
Póki młodość trwa, 
życie urok ma, 
bądź pogodna, 
tak, jak ja. 
Płomień i lód, 
gorycz i miód, 
wypij w miłości do dna. 

Ty ... uśmiechasz się braciszku? 
Uśmiech na ustach 
na dobre i złe ... 
nikt nie odgadnie, że prawdy są .dwie, 
Inna dla siebie i dla świata, 
lecz obojętna twarz nie zdradzi, o nie. 
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''~~- 85-006 BYDGOSZCZ ul. Gdańska 14 
rdll&J TEL22-l!H61-69) FAX 22-89-88 KOMERTEL (48) 3912-1521 

Bydgoski hotel „ Pod Orłem" szczyci się blisko 
stuletnią tradycją. Zbudowany został w roku 1896 
według projektu znanego architekta Józefa 
Święcickiego. Obiekt ódznacza się bogatą 
dekoracją elewacji, m.in. stiukowymi i kamien
nymi rzeźbami figuralnymi oraz bogatą orna
mentyką. Jest przykładem pięknej bydgoskiej 
secesji. 

Restauracja i hotel znane są ze znakomitej 
kuchni i obsługi. Po modernizacji w 1992 roku 
hotel „Pod Orłem" będzie dysponował 120 luk
susowymi miejscami noclegowymi. 400 miej
scami konsumpcyjnymi w dwóch salach oraz 
4 apartamentami (po 150 m2) - w tym jeden · 
imieniem Artura Rubinsteina, który przebywał 
w nim wraz z małżonką w 1960 roku. 

Na życzenie klientów hotel organizuje: ban-
kiety, zjazdy, sympozja. ' 

Zlecenia przyjmuje recepcja, czynna przez 
całą dobę, telefon 22-18-60/69, telex 056-22-08, 
fax 22-16-07 i 22-89-88. 

Do dyspozycji gości: łączność międzynaro
dowa, telewizja satelitarna, centrum odnowy 
biologicznej, parking strzeżony. 



Franz Lehar, to kompozytor, które
go muzyka nie schodzi ze scen teatrów muzycznych 
całej Europy, a w Niemczech bywa do dziś naj
częściej grywanym kompozytorem, wyprzedzając 
Mozarta i Jana Straussa. Jego melodie niezmiennie 
słyszy się w salach koncertowych, na falach radio
wych, na płytach i taśmach, jego operetki mają coraz 
to nowe wersje filmowe i telewizyjne, nagrywane 
przez najlepszych śpiewaków i najlepszych dyry
gentów. 

Kim Był Franz Lehar? Urodził się w rodzinie woj
skowego kapelmistrza w Komom na Węgrzech. Stu
dia rozpoczął już w 12 roku życia i po sześciu latach 

12 

ł 

nauki gry na skrzypcach, kompozycji ( u swego mi
strza Antoniego Dworzaka), skończył Konserwato
rium w Pradze. Z dyplomem w kieszeni rozpoczął 
pracę muzyka najpierw w orkiestrach teatralnych, 
później u ojca w Wiedniu (I skrzypce) by w Losoncz 
objąć stanowisko kapelmistrza c.k. armii. Pierwsze 
kompozycje (marsze, walce, opery: Kirasjer, Rodrigo, 
Kukułka) spowodowały nawet porzucenie na krótki 
czas funkcji kapelmistrza (w wojennym porcie Pola 
nad Adriatykiem), wkrótce jednak okazało się, że 

otrzymywane tantiemy nie zapewniają autorowi na
wet skromnej egzystencji w związku z czym zmu
szony był wrócić do orkiestry wojskowej w Trieście, 
a po śmierci ojca objął stanowisko kapelmistrza 
3 regimentu piechoty w Budapeszcie nie rezygnując 
z komponowania. Jego pierwsze operetki „ Wiedeń
skie kobietki", „Druciarz", „Boski małżonek" mimo 
słabych tekstów zyskały sporą publiczność, choć nie 
cieszyły się uznaniem krytyki. Dopiero „Wesoła 
wdówka" (1905) stała się sukcesem kompozytora 
i ugruntowała jego pozycję. „Nie było tak śmiałych 

kombinacji brzmieniowych . - pisał Bernard Grun 
w „ Dziejach operetki" - na jakie by sir Lehar nie 
poważył; barwy orkiestrowe symfonicznych utworów Ry
szarda Straussa, Mahlera czy Debussy'ego weszły nagle 
do operetkowej palety. Skrzypce śpiewały na nigdy dotąd 
nie osiąganych wysokościach, w najbardziej zaskakujący 
sposób wykorzystywane były sonsorystyczne głrbie klar
netu, rozbrzmiewały gitary i tamburyny, a terejowo pro
u;adzone biegniki fletów łączyły sir z glissandem harfy. 
Ow zaskakująco odmienny rodzaj wypowiedzi wy
dźwignął „ Wesołą, wdówkr" a z nią, cały gatunek operetki, 
z zacisznej wiedeńskości na wielkoświatowy mifdzynaro
dowy poziom". „Wesoła wdówka", później „Hrabia 
Luxemburg" (1909) i „Cygańska miłość" (1910) nie 
schodziły z wiedeńskich scen i obiegły deski teatrów 
muzycznych Londynu, Paryża i Nowego Jorku. 

Lehar stawał się sławny a zwiększone dochody 
pozwoliły mu zakupić willę w Bad Ischl, gdzie 
(oprócz krótkiego pobytu w Zurychu) mieszkał aż 
do śmierci. 

W okresie I wojny światowej kompozytor odłożył 
pióro. Wydawało się, że - wobec pojawienia się 

nowych rytmów z Ameryki - Lehar nie odnajdzie 
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siebie w epoce nowych oczekiwań, że droga jego 
twórczości jest już zamknięta. Tymczasem niespo
dziewanie „Paganini" (1925) rozpoczyna nowy okres 
jego twórczości. Powstają kolejne operetki „Care
wicz" (1927), „Kraina uśmiechu" (1929) i „Piękny jest 
świat'' (1931), w którym główne partie śpiewa słynny 
tenor Richard Tauber przyczyniając się do rozsławie
nia muzyki Lehara. Okres „tauberowski", uważany 
na ogół za najpiękniejszy, najbardziej dojrzały 

w twórczości kompozytora przyniósł niewątpliwe 
arcydzieła gatunku, jednak z drugiej strony trzeba 
zauważyć, że osobowość Taubera sparaliżowała 
twórczą inwencję Lehara. Przestał już wtedy szukać, 
przestał zastanawiać się nad charakterem postaci 
i nad sytuacjami technicznymi, bo myślał o Tauberze 
z błogą świadomością, że Tauber znów cudownie 
zaśpiewa. W czasach dochodzenia Hitlera do władzy 
Lehar był bodaj jedynym znaczącym kompozytorem, 
który nie wyjechał z kraju. Po wojnie spotkał się 

z oskarżeniem i potępieniem za utrzymywanie sto
sunków towarzyskich z hitlerowcami. Schorowany 
zmarł w willi w Bad Ischl w 1948 r., gdy muzyka 
jego operetek wracała na sceny całego świata. 

Co sprawiło, że utwory Lehara przetrwały długą 
próbę czasu, tyle zmiennych mód, nawet wyraźny 
zmierzch gatunku operowego i żyją nadal własnym, 
niezależnym życiem? 

Przede wszystkim zdecydowała o tym niebywała 
inwencja melodyczna i trudna sztuka oddawania 
muzyką klimatu i nastroju. Niezrównany liryk o sło
wiańskiej skłonności do tęsknego sentymentalizmu, 
łączył cudownie liryczne arie swych operetek z pi
kanterią i paryskim dowcipem muzycznym. Swobod
nie obracał się zarówno w wykwintnej atmosferze 
salonów Wiednia, jak i frywolnych kabaretów Pary
ża, a także w klimacie smętnych pieśni rosyjskich, 
w muzyce Dalekiego Wschodu, włoskiej, hiszpań
skiej, a zwłaszcza cygańskiej i węgierskiej. Był pier
wszym, który po zmierzchu klasycznej operetki wie
deńskiej, po śmierci Suppego, Straussa i Millockera, 
przywrócił jej świetność, korzystając z najlepszych 
tradycji, lecz jednocześnie wprowadzając nowe roz
wiązania muzyczne i konstrukcyjne o decydującym 
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znaczeniu dla rozwoju tej formy. Pierwszy połączył 
w sposób całkowicie naturalny śpiew z tańcami i ru
chem scenicznym, pierwszy przyjął jako zasadę re
zygnację z obowiązującego wówczas w operetkach 
„happy endu" wprowadzając do operetki łzy ... 
Słynął również ze znakomitej, nowoczesnej instru
mentacji. Nie zasklepiony jedynie w operetkowym 
gatunku, orientował się we wszystkim, co działo się 
we współczesnej mu muzyce, i wprowadzał do 
swych partytur to, co podsłuchał u Pucciniego czy 
Ryszarda Straussa, ponieważ uważał, że operetka nie 
może stać na uboczu, że musi nadążyć za tym, co 
niesie świat opery czy świat muzyki instrumentalnej. 
Miał ucho niezwykle wyczulone na muzykę, lecz nie 
wyczulone na teksty. Nie odróżniał dobrego libretta 
od złego; z równym entuzjazmem zabierał się do 
pisania „Wesołej wdówki", „Idealnej żony" czy „Na
reszcie samych". Mimo wszystko, to właśnie Lehar 
mógł powiedzieć o sobie „nie wszystek umrę" - pa
mięć o nim żyje nadal w muzyce „Wesołej wdówki", 
„Carewicza", „Paganiniego" czy „Krainy uśmiechu". 
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ARTYŚCI I PRACOWNICY OPERY NOV A 
W SEZONIE 1993/94 

Soprany: 

SOLIŚO ŚPIEWACY 
Małgorzta Grela, Magdalena Krzyńska, 
Wiesława Kończewska, Katarzyna Matuszak, 
Agnieszka Mazur, Elżbieta Stengert, 

Mezzosoprany: -

Urszula Walaszczyk-Nogaj, Beata Walczyna. 
Alicja Górska-Baron, Jolanta Gzella, 
Małgorzata Ratajczak, Jolanta Rzewuska, 
Joanna Zakrzewska-Kucharska. 

Tenory: 

Barytony: 
Basy: 

Korypetytorzy 
solistów: 

Dyrygenci: 
Inspektor: 
I skrzypce: 

II skrzypce: 

Altówki: 

Wiolonczele: -

Kontrabasy: 
Flety: 
Oboje: 
Klarnety: 

Fagoty: 
Waltornie: 

Trąbki : 

Puzony: 

Harfa: 
Tuba: 
Perkusja: 

Stanisław Baron, Janusz Ratajczak, 
Andrzej Walczyna, Tomasz Zagórski. 
Edward Stasiński, Aleksander Szczetenko. 
Jerzy Gruszczyński, Andrzej Nowakowski, 
Ryszard Smęda. 

Kamilla Zygmunt, Adam Pilarski, Olga Volkova. 

Orkiestra: 
Maciej Figas, Vadim Perevoznikov, Henryk Wierzchoń. 

Roman Gomułka. 
B. Łotyszojc (koncertmistrz), I. Bogusz (koncertmistrz), 
G. Bogusz,A. Bondel, M. Łukaszewski, W . Nawrotek, 
R. Domańska, W . Wożny, I. Rasteńska (współpraca), 
B. Bondel (współpraca), M. Czekała (współpraca). 

B. Kramski, J. Drangowska, R. Wożniak, 
I. Kamińska, P. Buczyński, A. Marchlewska, 
G. Kłaput (współpraca), D. Suchalska (współpraca). 
B. Uszyńska, O. Selichanowicz, R. Gomułka, 
E. Bartecka-Laskowska, K. Michalak (współpraca), 
A. Wierzbiański (współpraca), W. Półtorak (współpraca). 
D. Daszkiewicz-Szymańska (koncertmistrz), 
D. Kruszewska, E. Półtorak, E. Pilarska, G. Dudzińska . 
D. Zygmunt, M. Kuczyniecki, J. Gralak. 
W . Dolny, M. Pawłowska, T. Pawlicki. 
J. Polański, T. Polańska, B. Sykuła. 
J. Wojciechowski, J. Libront, M. Dudziński, 
W. Kuczyniecki. 
M. Jakubiec, J. Giziński, C. Cieślak. 
J. Katafiasz, L. Heba, S. Wypricienko, M. Gogut, 
W . Szadowiak (współpraca) , A. Szałach (współpraca). 

A. Zwoliński, B. Chróściński, J. Marszałek (współpraca) . 
A. Owsik, M. Cieszyński, M. Fierka, 
R. Małek (współpraca). 

B. Markiewicz. 
K. Nurkiewicz, K. Kmieć (współpraca). 

K. Pilarski, M. Marciniak, V. Dobrzyńska. 

BALET 
Kierownik i pedagog 
Inspektor 
Akompaniatorzy: 

Władimir Glinskich. 
Beata Kotowska. 
Hanna Skórska, Eugeniusz Gątkiewicz. 
M. Adamska, A. Adamski, R. Bossy, 
C. Dróżdż, A. Mioduska, C. Pyszka. 

Soliści : 

Koryfeje: M. Kobielski, P. Kobierzyński, B. Kotowska, 
E. Rynkowska, M. Żurawska-Kobielska, 
K. Drywa. 
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Zespół baletowy: T. Azjan, J. Czyszka, E. Grodzka, 
B. Piskorska, E. Ponicka, I. Wasiniewska, 
E. Górska, S. Górski, E. Milarska. 

Współpraca : H. Adamski, T. Kolanowski, J. Nawrotek, 
R. Polus, E. Pyszka. 

Masażysta i rehabilitant: - Katarzyna Gąsiorowska. 

Kierownik 
Konsultant wokalny 
Korepetytor 
Inspektor: 
Soprany: 

Alty: 

Tenory: 

Barytony: 

Basy: 

Koordynator 
pracy artystycznej : 
Kierownik Działu 
Promocji i Obsługi 
Widza 
Inspicjent 
Sufler 

CHÓR 
Henryk Wierzchoń. 
Krzysztof Szydzisz. 
Danuta Mickiewicz. 
Józef Gużdzioł. 
H. Grot, K. Klimczak, Z. Korybalska, 
M. Masiak, H. Pawlitka, R. Ratkowska, 
Cz. Staniszewska, B. Wysocka, K. Ciabaszewska 
(współpraca), S. Leszczyńska (współpraca), 
M. Rybicka (współpraca), A. Pliszka 
(współpraca), B. Synowicz (współpraca), 
K. Węgrzyn (współpraca). 
H. Bogiel, D. Giro-Syryńska, M. Gurbowicz, 
M. Karasińska, B. Nobis, A. Płaczek, 
M. Podejko, A. Pyrzyk, A. Rajewska, 
E. Skrobiszewska, D. Słowińska, 
M. Wierzbiańska, M. Herdzin (współpraca). 
O. Bebenow, A. Brucki, J. Doliński, 
M. Domański, J. Gużdzioł, R. Kaniewski, 
W. Raczyński, J. Zieliński, J. Stefański 
(współpraca). 
P. Olszyna, A. Piskorski, M. Wożniak, 
A. Augustyn (współpraca), H. Kiełpiński 
(współpraca), Z. Zająkała (współpraca). 
E. Bereit, G. Piątek, K. Wakarecy, J. Frankowski 
(współpraca), K. Harmaciński (współpraca), 
Z. Jeżak (współpraca), J. Kujawski (współpraca), 
K. Łyziński (współpraca). 

Gizela Szala 

Zofia Wożniak 
Romuald Rajewski 
Helena Kobusińska 

ZESPÓŁ TECHNICZNY 
Kierownik Działu Technicznego 
Z-ca kierownika Działu Technicznego 
Gł. specjalista d/s administracji 
Główny brygardier sceny 
Z-ca brygadiera sceny 
Kierownicy pracowni: 

elektrycznej 
stolarskiej 
fryzjersko-perukarskiej 
modystyczno-rekwizytorskiej 
krawieckich 
z-ca kier. krawieckiej damskiej 
z-ca kier. krawieckiej męskiej 
szewskiej 
tapicerskiej 
magazyn kostiumów 
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Donat Zawisza 
Jarosław Jeziorski 
Daniela Stasiak 
Henryk Galiński 
Tadeusz Nebak 

Krzy_sztof Augustyniak 
Jan Zmijewski 
Zofia Domagała 
Jerzy Pielat 
Irena Skrabulska 
Sigrid Budzińska 
Jan Michalak 
Józef Michalski 
Jan Dubiel 
Danuta Wydrzyńska 



W repertuarze 
Opery Nova: 

Spektakle operowe 

1. G. Bizet „Carmen" 
2. P. Czajkowski „Eugeniusz Oniegin" 
3. M. de Falla „Krótkie życie" 
4. S. Moniuszko „Flis", „Verbum nobile" 
5. W.A. Mozart „Dyrektor teatru" 
6. G. Puccini „Madarna Butterfly" 
7. G. Puccini „Gianni Schicchi", „Siostra Angelica" 
8. G. Pergolesi „Nauczyciel muzyki" 
9. G. Rossini „Cyrulik sewilski" 

10. G. Verdi „Rigoletto" 
11. G. Verdi „Traviata" 
12. B. Britten „Mały kominiarczyk" - opera dla dzieci 

Operetki 

13. I. Kalman „Księżna cyrkówka" 
14. F. Lehar „Wesoła wdówka" 
15. J. Strauss „Baron cygański" 
16. J. Strauss „Zemsta nietoperza" 

Przedstawienia baletowe 

17. P. Czajkowski „Dziadek do orzechów" 
18. B. Matuszczak „ Dzikie łabędzie" 
19. B. Pawłowski „Królewna Śnieżka i 7 krasnoludków" 

Musicale 

20. J. Back „Skrzypek na dachu" 
21. F. Loewe „My Fair Lady" 
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Dyrektorowi Zakładu Sklejek 
i Chemicznego Przerobu Drewna 

p. TADEUSZOWI KOSIENIOWI 
Dyrekcja Opery Nova 

składa serdeczne podziękowanie 
za pomoc w realizacji premiery 

„Krainy uśmiechu". 

Następna premiera 

Józef Haydn 

„APTEKARZ" 
opera komiczna 

31 GRUDNIA 1993 R. 
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Ze zbiorów 

Działu Dokumentacji 
ZG ZASP 

Kasa Opery czynna codziennie (z wyjątkiem piątku) od 
godz. 15.00 do 18.30, w niedzielę od 9.00 do 11.00, 
tel. 21-02-87 

a także 

w Dziale Promocji i Obsługi Widza, 
Pomorski Dom Sztuki, 
ul. Gdańska 20, tel. 22-59-50, 22-58-53 wewn. 53. 

Przedstawienia odbywają się na scenie Teatru Polskie
go w Bydgoszczy, ul. 20 Stycznia 1920 nr 15. 

Wydawca: Opera Nova w Bydgoszczy. 

Redakcja programu: Halina Steinke. 

85-006 BYDGOSZCZ 
ul. Gdańska 20 

Poland 




