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W repertuarze Teatru "Wspólna": 

"Królewna Bluetka" 
Bajka dla dzieci (klasy 0-111 i przcdvkola). BardLO pogodna i wesoła opowieść 
z wymyśln<1 intrygą. która pomaga młodemu człowiekowi zrozumieć 
otaczaj<1ce go ju/ od najmłodszych lat problemy. A nic S<\ one błahe strach 
przed odwa/nymi krokami, uczucia skrywane pr1:cd otoczeniem. nic zawsze 
tolerancyjnym, i wreszcie tchórzo,two, które. jak sami zobaczycie, może 
zamienić sit; w odwagt;. 

Autor: Maciej Wojtyszko, Reżyseria: Krzysztof Kołbasiuk, Choreografia: 
Zofia Rudnicka, Muzyka: Piotr Colla, Kostiumy i scenografia: Justyna 
Łagowska Obsada: Cynthia Kaszy1bka. Jolanta Żółkowska, Grzegorz Miśta!, 
Zbigniew Konopka/ Karol Wr(>blewski Akompaniament: Piotr Colla, 
Mirosław Kuźniak 

l(abaret "Misz-Masz" 
Kabaret jest kola/em tekstów satyrycznych, skeczów i piosenek, dotyczących 
kondycji człowieka WL' współczesnym świecie - autorstwa młodych, 
utalentowanych art ~.'stów ( m. in.: Małgorzaty Sobieszczal'lskiej, Bereniki 
Wyrobek). 
Na ostrze satyry bierzemy wszechogarniający kapitalizm , słowem wszystko to, 
co nas otacza i z czym przyszło nam /yć w tych ciekawych i zarazem trudnych 
czasach. Tak wit;c przede wszystkim śmiejemy sit; sami z siebie, ho poczucie 
humoru na własny temat sprawia, że /yje sit; lepiej. 
Reżyseria: Krzvsztof Kołbasiuk Muzyka: Piotr Golla Obsada: Jolanta 
Żółkowska, Cynthia Kavy11ska, Gr1:egorz Miśta!, Zbigniew Konopka/Karol 
Wróblewski 
Akompaniament: Piotr Colla, Mirosław Kuźniak 
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