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Dan Goggin
(autor i kompozytor)
Pomysł musicalu NUNSENSE narodził się po
znakomitym sukcesie serii
pocztówek zatytułowanych
NUNSENSE, które tworzył
wraz z Marilyn Farina.
Dan pisał muzykę do
musicali BALANCING ACT,
HARK jak również do
Broadwayowskich produkcji: LEGEND , w którym
w rolach głównych wystąpili Elisabeth Ashley
i F. Murray Abraham, SEVEN z Jane White.
Jest autorem dwó ch rewii BECAUSE WE ARE
DECADENT oraz SOMETHING FOR EVERYBODY'S
MOTHER. Stworzył też
musical
A ONE-WAY
TICKET TO BROADWAY. I
Ostatnio zakończył · pracę
do filmu NUNSENSE oraz
dalszej części scenicznej
musicalu - NUNSENSE II.
Dan jest bardzo dumny
ze swej nagrody Outer
Critics Circle Award, I
którą otrzymał w roku
1986 za NUNSENSE
w kategorii za najlepszy
scenariusz i najlepszą
muzykę.

HALLO, DOLLY!

Czy to prawda, że chciał
Rozmowa z Danem Gogginem

Pan

zostać księdzem?
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Kiedy byłem w 1 O klasie znalazłem się w Sem1na rium Świ ętego Serca
w Detroit, ale to przekraczało moje siły . W s zkole średniej moi n auczyciele
zachęcali mnie do zaj ęci a się muzyką . Więc pos ze dłem do Manhattan Sohool
of Music.
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Jakie było Alma w roku 1963?
To było naprawdę wspaniałe miasteczko - nadal nim jest. Znaj duje się
tam mały college, więc nie jest to tylko farme rska mieś cina. Przeka zano mi tu
wiele wartości, które są naprawdę ważne.
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Dlaczego zamieszkał Pan w Nowym Jorku?
Po przyjściu do letniej szkoły n a Uniwersytecie Michigan mój
nauczyciel emisji powiedział: "Wszyscy widzimy, że jedynie wtedy dajesz
z siebie wszystko, kiedy masz jaki ś bodziec, jak koncert czy egzamin.
Dlatego sądzimy , że powinieneś je chać do Nowego Jorku i p odj ąć pracę " .
Byłem w Nowym Jorku zaledwie trzy miesiące , kiedy z aangażowano mnie
jako śpiewaka do przedstawienia Luther z Albertem Finneyem.
Był to niewiarygodnie pomyślny przełom.
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Czy Nowy Jork dał Panu to, czego Pan oczekiwał?
W zasadzie tak. Byłem dość młody , by się nie zniechęcać od razu.
Najgorsze przyszło dopiero po Lutherze. Musiałem walczyć o angaż.
Jak Pan sobie radzi!?
Przez pięć lat byłem piosenkarzem folkowym i jeździłem z koncertami.
Potem zacząłem pisać muzykę do małych przedstawień . Zajmowałem się organizacją promocyjnych pokazów handlowych.
Pomysł

Nunsense zrodzi! się jako seria kartek z tyczeniami.
Jak to było?
Jeden z przyjaciół podarował mi jako urodzin owy kawał manekina
przebranego za zakonnicę. Nie wiedzieliśmy co z tym dalej zrobić i właśnie
wówczas postanowiliśmy, że wykonamy kartkę z życze niami. Moja ówczesna
przyjaciółka, Marylin Farina, która teraz jest gwiazdą w Nowym Jorku,
pozowała do zdjęć. Kartki wydrukowaliśmy . Później dostaliśmy się na prezentacje wyrobów cukierniczych i tam w ciągu dwóch dni sprzedaliśmy 35 tysięcy
kartek. Do końca roku sprzedaliśmy w całym k raju około 300 tysię cy sztuk
i zarobiliśmy 1 OO tysięcy dolarów.
A jak z tego

powstała

sztuka?
Marylin jako zakonnicę do sklepów z kartkami
okolicznościowymi , aby wykonywała prezentacje na żywo . Mała historyjka,
jaką dla niej napisałem, została znakomicie przyjęta. Zrobiliśmy z tego
kabaret„ .a potem pełnospektaklowy show .
Wysyłaliśmy

Dlaczego przedstawienie odniosło sukces?
Jest coś tajemniczego w tradycyj nym wizerunku mniszki w habicie,
co fascynuje od lat katolików i nie-katolików. J ak powi edział jeden z moich
znajomych: "To tak jak z obse rwacją ptaków . Mo żna je tylko oglądać. " Kiedy
pokazujemy te mniszki w ich tradycyjnych strojach, to owa fas cynacja t rwa
nadal. Dana scenka, która byłaby zabawna sama w sobie , w j akiś sposób staje
się zabawniejsza, gdy gra ją siostra zakonna.
Czy trudno bawić w ten sposób bez otarcia się o bluźnierstwo?
Pomogło to, że zakonnice, które znałem w Alma, były znakomite
i zabawne. Granicę zakreślaliśmy tam, gdzie one by j ą wyznaczy ły. Siostry
zakonne i księża, którzy przychodzą na przedstawienie, są zachwyceni.
Czy

najlepszą waszą publicznością są

mniszki?
Doceniają, że pokazujemy je jako prawdziwych ludzi. Rzeczywiście,
na premierowym przedstawieniu w Bostonie na VJ'idowni sie działo 1 O zakonnic.
Aktorka, grająca siostrę Hubert, we szła między publicznoś ć i zauważyła, że
jedna z prawdziwych zakonnic żuj e gumę . Zapytała wówczas głośno : "Czy siostra żuje gumę? " Wszyscy się odwrócili. Zakonnica odpo wiedziała: "Tak" . Wtedy
aktorka zadała pytanie: "Czy siostra przynio sła dosyć gumy, by p odzielić się
ze wszystkimi? " i zabrała gumę. Prawdziwa zakonnica była zmieszana,
ale dobrze się bawiła.
Co będzie dalej?
Prowadzimy rozmowy na temat serialu telewizyjnego. Twórcy
The little Shop of Horrors są zainteresowani zrobieniem filmu. Czasami mi
wydaje, że tak już zostanie - Nunsense na zawsze.

Biuro do Spraw Publicznych
Archidiecezja Los Angeles
1530 West Ninth Street
Los Angeles, CA 90015

3rnajal991
Małe Siostry z Hoboken
cl o The La Mirada Theater
14900 La Mirada Blvd.
La Mirada, CA 90638

Wielebna Matko Mary Regino, Siostro Mary Hubert,
Siostro Mary Ann, Siostro Mary Amnezjo - tj. Siostro Mary
Jane - i Siostro Mary Leo.
Dana mi

wielka radość znalezienia się wczoraj wśród
na waszym przedstawieniu i pragnę podziękować
Warn za jeden z najmilej spędzonych od bardzo długiego czasu
wieczorów. Opuściłem teatr obolały ze śmiechu .
była

publiczności

to trzecie przedstawienie Nunsense, jakie oglądałem
je dwa razy przed dworna laty w The Henry Fonda
Theater) i muszę powiedzieć, że z występu na występ staje się
ono coraz lepsze i bardziej zabawne. Podejrzewam, że gdyby
więcej wspólnot religijnych podzielało Wasz dowcip, mądrość
i radość, nie byłoby kryzysu powołań!
Było

(widziałem

Życzę

na

Wam występów przed pełną widownią oraz wielu owacji
Jeszcze raz stokrotne dzięki i niech Was Bóg

stojąco.

błogosławi.
się

Szczerze Warn oddany w Chrystusie Panu
Wiel. Gregory Coiro, OFM Cap.

Wywiad w Sunday Brunch przeprowadzony przez Lowella Cauffiela.
Tytuł od redakcji Programu.

Dyrektor Naczelny i Artystyczny

Bogdan Augustyniak
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ARTES LIBERALES
S•C•E•N•A
PRYWATNA
Kochańczyk
Antreprener

Marcel

PRZEDSTA W1 A

MUSICAL

Dana Goggina
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Tłumaczenie

i adaptacja Janusz Delf

Tłumaczenie

piosenek Andrzej Ozga

Reżyseria

i scenografia Marcel

Kochańczyk

Choreografia Zofia Budnicka
Kierownictwo muzyczne Ewa Wojciechowska
Współpraca

muzyczna

Małgorzata

Premiera warszawska
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WHO IS WHO?
SIOSTRA MARY REGINA
Ukochana Matka Wielebna Małych Sióstr z Hoboken pochodzi
z naprawdę tułaczej rodziny . Do swojego dwunastego roku
życia zmieniała miejsce zamieszkania 73 razy (siei). Kierowała
grupą sióstr w ich wyprawie do Afryki i zakładaniu tam kolonii
trędowatych. Po powrocie została Przeoryszą Zakonu.
Przed złożeniem ślubów znana była jako ll.idia Korsakówna.
Swoją karierę artystyczną zaczynała w roku 1950 w zespole

MAZOWSZE. Od 1955 roku w trwałym związku z Teatrem
SYRENA w Warszawie grając tam w prawie wszystkich
sztukach i programach. Do najważniejszych zalicza "Madame
Sans Gene " gdzie zagrała tytułową rolę. W Teatrze na Woli
wystąpiła u boku Tadeusza Łomnickiego w spektaklu "Gdy
rozum śpi" w reżyserii Andrzeja Wajdy. Pamiętna jest też jej
rola w "Yermie" G. Lorci, którą wyreżyserował A. Bardini dla
Teatru TV. Zagrała w ok. 50 filmach fabularnych i telewizyjnych takich jak : "Przygoda na Mariensztacie", "Wyrok",
"Klub Kawalerów", "Spóźnieni przechodnie"," Nie zaznasz
spokoju"," Dom moich synów"," Królowa Bona".

SIOSTRA MARY HUBERT
Przystąpiła

do Małych Sióstr z Hoboken po ukończeniu szkoły
PRECIOUS BLOOD ELEMENTARY SCHOOL. Obecnie piastuje
funkcję Matki Przyłożonej Nowiqatu szkoląc nowych ochotników. Nie można powiedzieć, aby jej pozycja w klasztorze
była niepodobna do roli sierżanta w oddziale wojskowym.
Jednak należy przyznać, że potrafi być zarówno stanowcza
jak i delikatna. Siostra Mary Hubert wydaje się być czasami
nieco dz i w n a. Przyczyną tego może być fakt, że kiedyś
została stratowana przez wielbłąda, który poniósł podczas
bożonarodzeniowej parady organizowanej w kolonii
trędowatych. Siostra Mary Hubert uosabiała tam jednego
z Trzech Króli. Siostra Mary Hubert to dawna Danuta
Błażejczyk znana przede wszystkim jako piosenkarka
Śpiewa muzykę rozrywkową o charakterze swingowym,
bluesowym i gospel. Jej piosenki często goszczą na antenie
radiowej i telewizyjnej. Współpracuje z Big - Bandami
Stanisława Fiałkowskiego, Zbigniewa Górnego i Andrzeja
Maliszewskiego. Jako śpiewająca aktorka debiutowała
w musicalu Andrzeja Strzeleckiego "Złe zachowanie",
który przed kilku laty zachwycił publiczność i krytykę i zdobył
wiele nagród podczas zagranicznych występów .

SIOSTRA MARY LEO
SIOSTRA MARY AMNEZJA
Jest prawdziwie zagubioną duszą „ . Przybyła do Zakonu
w habicie, lecz bez jakiejkolwiek wskazówki o swej tożsamości.
Jedyną rzeczą jaką pamięta to krucyfiks, który spadł jej kiedyś
na głowę. Mówi się, że jest bardzo podobna do Krystyny
Sienkiewicz znanej z wszechstronnej działalności artystycznej
i pasji do zwierząt. Plastyczka, aktorka teatralna, filmowa
i etradowa wyszła ze słynnego STS - Studenckiego Teatru
Satyry. ("Bardzo starzy oboje"," Łotrzyce"," Dziś straszy").
Grała postacie, postaćki i śpiewała piosenki Agnieszki Osieckiej
i Jeremiego Przybory oraz występowała w Kabareciku Olgi
Lipińskiej. W filmie grała zarówno znaczące role ("Lekarstwo
na miłość", "Rzeczpospolita Babska", "Rodzina Leśniewskich")
jak i „. była dublerką Giulietty Massiny ( "Johns und Erdme").
Autorka książki "Haftowane gałgany", druga "Zgadnij z kim
leżę" ... leży w szufladzie .

SIOSTRA MARY ANN
Była dzieckiem z biednej brooklińskiej rodziny. Po wyrzuceniu
jej z kursu dla krupierów w Szkole Przysposobienia
Zawodowego, Matka Wielebna ulitowała się nad biedną
Barbarą Dziekan i przyjęła ją do grona Siostrzyczek
z Hoboken gdzie przyjęła imię Mary Ann lub Maniek, jak sama
lubi siebie nazywać. Barbara od debiutu w Teatrze Nowym
Kazimierza Dejmka w Łodzi, zagrała wiele znaczących ról m.in.
w "Weselu Figara", "Świętoszku" i "Vatzlavie". W Teatrze
Narodowym Adama Hanuszkiewicza wystąpiła w spektaklach
"Leśmian" i " Moniuszko" . W Teatrze Ateneum zagrała
w przedstawieniach "Balkon" i "Cyd" . Grała w spektaklach
Z. Hlibnera,J.Gruzy, J.Wiśniewskiego. Występuje w telewizji
i filmach. Za autorski spektakl "Teatr jest kobietą" otrzymała
nagrodę dla najlepszej aktorki Festiwalu Teatrów Eksperymentalnych w Kairze . Jest laureatką Festiwalu Jednego Aktora
w Toruniu, Festiwalu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu oraz
International Academy Foundation Award for the Dramatic Art.

Przyszła do zakonu z West Haven CT. Postanowiła poświęcić
swe życie Panu poprzez taniec. Wielu sądzi, że przyjęła swe
imię po słynnym Leotardzie. Ale to nieprawda. Imię to
pochodzi od jej wuja Leona notorycznego małomiasteczko
wego obiboka. Siostra Mary Leo uważała, że przyjmując jego
imię Bóg zlituje się nad tym biednym człowiekiem. Wcześniej
znana była jako Denisa Geislerova. Zadebiutowała
w Bratysławie w musicalu "Zły sen". W Polsce wystąpiła
w słynnym "Metrze", "Big Zbig Show", a ostatnio w warszawskim Teatrze Komedia w "Panu Twardowskim" i jako
Królewna Śnieżka w muzycznej wersji tej znanej bajki .
Widowni całej Polski daje się poznać w serialu telewizyjnym
"Radio Romans".

Realizatorzy i wykonawcy NUNSEl\TCE, za.fascynowani ta.lentem kulinarnym Siostry Julii, Dziecięcia Bożego, zadali sobie
trud odszuka.ni.a przepisu o którym m . in. wspomina Matka
Wielebna. Oto on:

W końcu września dajemy zarżnąć tłustą kaczkę lub gęś,
z którą postępujemy, jak zwykle. Gdy już ją szczegółowo
oczyścimy, odrzyna się szyjkę i skrzydła i wyjmuje się
kości. z całej kaczki. Następnie nacieramy mięso solą
i tłuczoną saletrą, posypujemy pieprzem i angielskimi
korzeniami i ściskamy mocno obie spadnięte połoWY
kaczki między dwiema deskami. Codziennie trzeba
kaczkę przekręcać w tych deskach, które muszą stać
pochyło, by roztwór solny mógł swobodnie ściekać.
Po dziesięciu dniach, wyjmujemy kaczkę z deski i wędzi
my ją w słabym dymie. Po ośmiu dniach jest już krucha
i dobra.
Przepis pochodzący z
Kuchnia Koszerna

książki:

Podręcznik dla każdego żydowskiego domu zawierający
najrozmaitsze sposoby i przepisy gotowania i pieczenia razem
z szczegółowym jadłospisem i wskazówkami do urządzenia
i prowadzenia religijnego żydowskiego gospodarstwa.
Napisała Rebekka Woli (z domu Heinemann)
Nakładem księgarni Jakóba KJ.epfisza, Elektoralna N° 17
Warszawa 1904

Ameryka to ojczyzna musicalu. Takiej unowoczesrnoneJ operetki ze
zwykJymi bohaterami z ulicy, którzy nie śpiewają napuszonych arii,
lecz zwyczajne piosenki. Dialogi mówione są potocznym językiem
nierzadko jędrnym i dosadnym nie stroniąc od gwary i regionalizmów.
Za pierwszą amerykańską musical comedy uchodzi The Brook, wystawiona na Broadway'u w 1879 roku. Musical comedy wiele zawdzię
czała włoskiej operze buffo, francuskiej musiquette, pantomimie
angielskiej i wiedeńskiej krotochwili muzycznej. Tym co uczyniło ją
typowo amerykańską, było połączenie tych elementów, wzbogacone
opracowaniem o nieznanej dotychczas elegancji, świeżości i gładkości.
Stopniowo podnosił się poziom literacki i intelektualny oraz uszlachetniał kunszt inscenizatorski, dzięki któremu z musical comedy
ukształtowała się końcowa forma operetki: musical play. Romantyczny
naturalizm, komedia realistyczna oraz pozbawiony sentymentalizmu
dramat dały treść musical play, na formę jego natomiast złożyło się
wyjątkowo zgodne współdziałanie akcji, muzyki i tańca. Wykorzystanie
codzienności amerykańsk i ej oraz jazzu w jego wielu obliczach,
nastąpiło z chwilą pojawienia się Irvinga Berlina, Jerome Kerna
i George'a Gershwina. Show Boat Kerna (1927) zwracał uwagę
widowni w stronę amerykańskiej przeszłości. George Gershwin oraz
jego brat Ira napisali partytury wielu broadwayowskich musicali,
a także stworzyli "folk - operę" - Porgy and Bess (1935). A kiedy
kompozytor Richard Rodgers rozpoczął współpracę z autorem tekstów
Oscarem Hammersteinem II amerykański musical znacznie pogłębił
swe treści. Oklahoma! (1943) pokazał na scenie odwieczny konflikt
między hodowcami stad a farmerami . Był też pierwszym musicalem.,
w którym taniec odgrywał integralną rolę w całej opowieści scenicznej rolę równorzędną z muzyką i tekstem.
W latach następnych zaczęły powstawać musicale, których libretta
oparto na sztukach teatralnych. Wielkim powodzeniem cieszyły się
adaptaqje klasyków: Kiss me Kate Col Portera O 948) na motywach
Poskromienia złośnicy i West Side Story Bernsteina (1957)
na motywach Romeo i Julii Szekspira, My Fair Lady Loewego ( 1956)
według Pigmaliona Shawa, Hallo, Dolly Hermana ( 1964) na motywach
Pośredniczki matrymonialnej Wildera.
Naturalnym. rezerwuarem. scenariuszowych pomysłów była własna
historia i mitologia Amerykanów, traktowana często dość niepoważnie
i pretekstowo. Mitologia to przede wszystkim. Dziki Zachód, legenda
gangsterska, ale także kariera wielkich rewii czy obraz życia rzeki
Missisipi w latach XIX wieku.
Ramy typowego spektaklu rozrywkowego przekraczało już West Side
Story dotykając spraw społecznych i odzwierciedlając osiągnięcia
nowoczesnego tańca. Nowy okres w rozwoju gatunku otwiera rock opera Hair Mac Dermonta (1967), spektakl będący wypowiedzią
na temat sytuacji młodego pokolenia amerykańskiego w okresie wojny
wietnamskiej, mający charakter zespołowy dzięki całkowitemu podporządkowaniu
nielicznych solowych występów grupie .
Większość arcydzieł amerykańskiego musicalu to musicale epickie,
panoramujące bądź losy sławnych ludzi (Evita Rice'a i Webera, 1978),
bądź dzieje pewnych zbiorowości (Skrzypek na dachu Bocka i Steina,
1964), bądź wreszcie najsławniejsze mity ludzkości, wieczne tematy.
Podobnie jak Hair, choć z innego powodu, fenomenem socjologicznym
stały się musicale o tematyce ewangelicznej Jesus Christ Superstar
Rice'a i Webera (1971) oraz Godspell Tabelaka (1969).
Następnym etapem w rozwoju gatunku jest tak zwany "concept
musical" budowany wokół pomysłu kompozytora lub pisarza .
Przykładem tego jest praca Michaela Benneta, który obudował swój
nowatorski pokaz A Chorus Line (1974) wokół życia broadwayows!Uch tancerzy, badając ich ciężkie, fascynujące życie artystyczne.
Wprowadził on na musicalową scenę psychologiczny realizm i potoczny
język, dowiódł, że musical może się obejść bez "akcji", "fabuły",
bez "bohaterów" .
Wielkie sukcesy na całym świecie odniosły takie musicale jak: Cats,
Les Miserables, Piaf, Phantom of Opera, Starlight Express, a ostatnio
Sunset Boulvard dowodząc, że musical to współczesna forma teatru
popularnego, ciesząca się coraz większym zainteresowaniem publiczności.
(na podstawie: A. Marianowicz, Przetańczyć
M. Karpiński, Życie i śmierć na Broadwayu)

całą

GARŚĆ WYPISÓW Z NASZEJ HISTORII
W roku 1377 radni Kazimierza w Krakowie "udzielili siedmiu groszy
na wspom oże nie gry wielkanocnej".
Julian Lewariski. Dra mat i teatr sred niowieaa i renesansu w Polsce. Warszawa 198 1

•

W roku 1417 posłowie polscy, na sobór konstaqeński przez Władysława Jagiełłę
wysłani, widzieli komedię , którą prałaci angielscy dla cesarza Zygmunta wyprawili,
a jakiej jeszcze dotąd /„./ nie widziano.
Michał Wiszniewski, Historia literatury polskiej, Kraków 1841, t Ili , s. 434

•

Patrz więc, kiedy się księża u ołtarza burzą,
Wniesszy ornat, jednemu wszyscy w ogon kurzą.
Więc tu oko ło niego, by łątki igrają,
Jedno ledwe koziełków iż nie przewracają
Mikoła1 Re1. Żw1erzy n iec /XXXV! epigram/, 1562

"P o nie waż

•

trudno jest kobietom zabronić wstępu, tym bardziej że zgodnie
z dawnym zwyczajem wolno im wchodzić i przebywać w miejscach , gdzie zwykle
wystawia się komedie, prosi się Waszą Wielebność o taką dyspozycję,
że by po wysłuchaniu doradców godziło się zezwalać im na wejście .
Odpowiedź: Jeśli może odbyć się z zachowaniem przyzwo itości,
a także jeśli można się z tego tytułu spod ziewać wyjątkowych pożyt.ków,
to wydaje się, że można na to zezwolić. Należy jednak najprzód sprawdzić,
czy waru nki te mogą być spełnione./ .. ./
Odpowied ź ge nerała Aqu avivy na list w izytatora Prowincji Polskiej Lud wika Masellusa z roku 1591

ks . Jan Poplatek TJ, Studia z dziejów jezuickiego teatru szkolnego w Polsce, Wrocław 1957

•

W domu przy Rynku Starego Mi asta w Warszawie urządzono "teatrzyk optyczny,
w którym osóbki ruchome wys ta w iały pokusy św. Antoniego na puszczy.
Zachwalano przy tym, że rysunek, koloryt i ruch osóbek w tych przedmiotach
lu bież nych naśladujących Przemiany Owidiusza, dobrze był zachowany".
O ko ło roku 1793 przedstawienie oglądał potajemnie król Stanisław August.
Antoni Magier, Estetyka miasta stoł ecznego Warszawy, Wrocław 1963,s. 1OO

•

W roku 1883 w Paryżu, za ś w roku 1886 w Warszawie odbyła się premiera
komediooperetki Nitouche Hervego . "Panna Nitouche" to przybrane imię
Denis - wychowanki klasztoru "Pod Jaskółkami". I ./
Po wielu perypetiach tytułowa bohaterka wystąpiła w teatrze i zd o była serca
r oz ma wiającego z nią przez klasztorny parawan wicehrabiego
Ferna nda de Champlatreux
W popisowej roli Nitouche grały między innymi : Adolfina Zimajer,
Kazimiera Niewiarowska , Elna Gisted .
/ na pod stawie Lucjan Kydry ńsk r. Przewodnik operetkowy, Kraków 1977/

Młodzi

•

ci mężczyźni (zakonni cy) mają przewieszone przez pierś czerwone gitary.
/ . ./ Przez dobrą aparaturę nagłośnieniową słuchamy czterech na poły big beatowych piosenek. Pierwsza jest bodaj maryjna, ale już trzecia - po prostu o radości.
Szok jest duży. / .. ./Ta su r owość, ta asceza w mariażu z big beatem, niegdysiejsze
opoń cze i czerwone gitary. Czegoś takiego nie było chyba od 1419,
od kiedy sprowadzono tych zakonników do Polski . / .. ./ Zderzenie nawyku
my ś lowego z młodą rzeczywistością jest wyjątkowo silne, rzekłby m czołowe".
Witold Dąbrowski. Sacrosong 70, "" Polityka·· 1970 nr 32

noc, B. Grun, Dzieje operetki,

Wybrała

Anna Kuligowska

W SPEKTA KLU GRA ZE SPÓŁ W S KŁA DZIE:
M ałgorzata

Piszek - instrumenty klawiszowe .
Kazimierz Uziałło - instrumenty klawiszowe
Andrzej Błażej czyk - instrumenty perkusyjne
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Reżyseria Światła
Andrzej Król i Andrzej Kulesza
Realizacja akustyczna spektaklu - EUROCONGRESS Warszawa
Nagrania dokonano w Studio Nagra ń Dźwię kowych 7 w Warszawie
Kostiumy, rekwizyty i dekoracje wykonały pracownie techniczne
Pań stwoweg o

Teatru Rozrywki w Cho rzowie

Obuwie akt orek wykonały
Zakłady Przemysłu

Skórzanego " SYRENA" w Warszawie
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ARTES LI BERALES Ltd . 81-707 Sopot, ul. Bałtycka 9/2
Zdjęcia realizatorów i wykona wczy ń

Zygmunt Rytka
Opracowanie Graficzne
Marek Szakal - Szcze pański
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wina białe: Riesling, Chardonnay, Muscat Otonel
wina różowe : Blush, White Zinfandel
wina czerwone: Cabernet Sauvignon, Merlot, Muscat Hamburg
wina musujące: białe i różowe
Vermouth: biały i czerwony
PRODUKUJE I ROZLEWA: SLOVENIJAVINO, SŁOWENIA
WYŁĄCZNY IMPORTER: BOBAR
01 - 242 WARSZAWA,
AL. PRYMASA TYSIĄCLECIA 83
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