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'Ndaptaeja - tlenryka K.rólikoW3ka i Maeiej Wojty3zko 
na pod~tawirz przrzkładu 'Rozalii <l3rzr11slrzi11owrzj 

Muzyka - Zbigniew Karnecki 
T1Zksty piOSfll{flk - Maciej Wojtyszko 

O~'(ł®'fł 
fłt?ie - budmiła Małecka. 'fłleksandra Meller 
<Viel{e - 'fłrleta Kowalczyk. Jolanta Piotrowska 
Gilbflrl - Bartosz 'Vę,bowski. Marcin Walczykiewicz 

Uezl{iOWifl (słuelteezfl ~ludiurq Wokell{o-'(łkton;kiflgo) 
Joanna Gałka Tomasz Bacajewski 
'fłrleta Kowalczyk Mateusz Brzeziński 
Katarzyna Kurdej Mateusz 'Veskiewicz 
budmiła Małecka Bartosz 'Vę,bowski 
'fłleksandra Meller Tomasz Podsiadły 
Jolanta Piotrowska Marcin Walczykiewicz 
'tłnna Wodzyńska I _ 
-~;2'**' 7-:__:-~ ~ 1.DOI 

- - -- - -· ...: 7 b Jf J 

~łuehaezom partneruj~ 
ewa Gierlińska - jako Maryle Gutltb1Zrt 
Krzysztof ~tasierowski - .jako Met1Zusz Gutltbflrt 
Grażyna 'Vrejska - jako Małgorzata biI?dfl 
'fłgnies.zka Babic.z i Jagna Ję,drzyńska - jako PeI?i Berry 
Grażyna 'Vunal - jako Perti ~Pflrteflr 
'fłnita Urban - jako Perti BlflWflt 
Zbigniew ~ikora - jako Pert Pł?ilips 
o re z 
Irena Kaszuba. Maciej 'Vunal, Tomasz fogiel. Jacek 
Gawryś i 'fłndr.zej ~obolewski. 

~wktakl dyplomowy 1.'iitudium Woka!Qo-'(lktornki{l~o powa;tał pod 
ki{lrUl)ki{lm wda~o~óW ~tudiUlTl - Maehzja Korwina (opiizka r{lży~r~ka) 
l]oanny ~!Zm!Zńe.zuk (opi{lka t'.l7or{lo~rafic:ząa). 
l~t'.1ZJ?O~raf1a - '(łnna Maria 'R.aeh!ZI. 
w swktaklu wykorzystano kosłtumy MartytlubkiZ{l swktaklu 

"'fląia z ~irz.lorw~o Wz~órza" w T{latrz{l 'R.on1a w WarszaWi{l. 



Pań$łWOWcz ~tudium Wokalno-~ktor$kicz Im. <Vaooty Badu$zkowczj w Gdyni 
1stni\l l\l od 1966 roku 

kształe1 

aktorów t~atrów niuzyezriyel? 
l!ldyna t\lSO typu szkol8 w Polse\l -

4 Jata riauki pod kl!lrunki\lm ndjwybitni<Zj:.ZiJeh p<Zdd803ów i 6rtyztów t<Zatru. 
tpi<Zwu. tdńea i muzyki. 

W ez.&sill l{8ukl ?,W8r8Qlowan\l sązdj({eia pr<lktyezn<Z i wy:.t~py na se\lr>i\l T<Z6tru 
/a\uzyezn<Zgo. 

UkońCZ\lQi\l t~ludium pot"'~llrdzan\l illSI dyplom<Zm ł1onorowanym Qa 
wszyslklel? sc\lnad1 polskich i mającym pr\l.Sltż za grarneą; 

/':la pr\lshż t\ln zapraemvali wyb1tQ1 woagodzy wykladaiąey w szkol\l w ponad 
30-1\ltl?illi illi historii: '(łndr.z<Zj ~.z61aw:.kL Wood6 Obni:.k<l. 'f'foliM /a\ieki<Zwie.zówoo, 
K.ry:.tyoo lng<Zn~l<Zb<Zn-8orow:.k6. Zofi6 Gz<Zpi<Zlówoo, bongioo K.ozikow:.k<l. tknry 
8izt6. '(łli8un:.eh.1ły:.zard 1łonez<Zw:.kL Prz<Zmy:.ł6w &liw<l.J<ZrllJ ~idorowiez. kuej6 
~obe.l6k, '(łndr.z<Zj Pi<Ze.zyń:.kL 80.ż<Zoo Por.zyń:.k<l. ®orot6 K.o16k.Juli6 W<Zmio 
oraz prowad~~y ZBi1?,e1a dzisia1. wyb1lrn llktorzy: Jooooo 8036ek6. '(łlioo 6ipniek6. 
Grz<Zgorz Ghr<lpki<Zwiez. K.rllJz.ztof Gordon,JMo:.ł6w Tyr6ń:.ki. 

'RJl17om1?, nasz\lmu ~tudium zawwniaiąliez1?1 aboolW\ll{C1. w~ród których n1\l 
<l>posób pom1nąe gwiazd op\lry 1 owr\ltkl: Gr6.żyny ~rod.ziń:.ki<Zj. J<Zrz<Zgo 
J<Z:.zk<l. K.rllJ:..ztof 6 ®qprow:.ki<Zgo. ezy zqan\li z t\ll\lWizyinyen Il kranów 
lz<lł:><Zli Troj6110w:.ki<Zj. 

(l'.)o łll$0 ~rone możne dop1~ .roliaslóv.1 T!lelru MuzyeWJl'.),0: ewę Gi!lrtiń:.ką, 
'Vorotę l{owal!lw:.ką, '(łnitę Urban. Wojei!leha .Webę,. Tomasza ~t!leiuka, '(łndrz!lja 
~l!ldzia, B1imarda ~zyea,Jaeka W!lt.l1ira. 

W <..idyn1 ebrolv.1szn<.'.1 <~ludJUm w ii;po1JS6b 1;,;lotny zd<Zeydoweh o kl5Zl6b.l 1 ;,;uke\ll51\l mulJi1celu 
tlair" - uznan!lmu prz!lz krytyki{. ze wyderZ<lTW kulluralN roku !<.ł~). Trudno ba nich 

wyobrez1ć robl\l 1ną!l ii;lynn!l przed:.>l6\vJ\lT)16 T!lalru r-luzyczn\l!),O -·e11ita", ")!lWS 

Q1rist ~1X7-rstar" <.'.ZY "~~roo&!l". 

W Pol;,;eiz eb1!Solw!lnlów ~ludJUm możfle spolke~ 1,v ..,1i.1zy!!1lkieh hezą<.'.yeh sili;, 
prz{lds11?,v.1zil{.C1ach mu;,s1celowyeh - 1v "Mi$Z ~aj&on" 1v 1verszev.1!!1kim T!lelru l(ome. 
w "W1ist ~id!l ~tory" v.1 Opizr<Zlell ~zcz!len'>sk11Z 1 i w T1mlrz!l '1{6mptl. 

W europi!l aktorów \"Ykl!IZl6l<:onyd) \v ?,dyń;,sk1m :!l!UdJUm podziW16 1 okJ~kUje 
publi<:zno~ na \v1doWT}1eeh t161Tlbursa. Brnmy i bubczki (na pólnoey). Zuriehu, 
S!lma i Sazyl1ii (na poludą1u) oraz '(łmst!lrdamu, bondynu i tla&i (Pe zeehodzl<l). 
~zeprru;zen1 prz\lz zaehodn1!l 8'.-~!ln<:i!l erlY:!lł<JezT)\l i6kO ~\"1ezdy mLl:!lieeh "Chczz:.", 
"Wuth!lrins tl!liShts", "W!lst ~id!l ~tory", a n!<lbe1v1Zm "'t'ltlantis". 

egza m1 T)\.J W\511?.PT)!l do ~ ludJU m ne rok 2<..\:)1/2002 cx.!l:)\?,dąsll{. 1,1 d mech 25-27 ez!l rwea 2001. 
T!lrmin ii;kladaąia dokum\lntów mija 15 ez!lrwea. ,':iiz<::Z!l8ólow\l informeei\l dolyezt)<::\l 
gza minów o re z trybu k;,;zlelc1rnie moi Pe uzy:!lkee v.1 ,~ kr<l l6ri6<::1\l ,':iitud1u m. 

Ptłf.ł~rwowe ~TU®IUM WOK.'(ł6HO-'(łK.T01ł~K.le 
IM. ~NUTY ~~U~ZK.OWeJ 
®yr<Zktor ~tudium - /a\6ei<Zj Korwin 

PL <:irunwaldzkl 1. 81-372 <:itlyrna. t\ll. (0-58) 62(.)-9.'1-2! 1v11-w. 232. 235 
http:/ /www. teatrmuzyczny. tmiasto. pl 



Teatr Muzyczny JUNIOR zaprasza na spektakl 
którego premiera odbędzie się 1 czerwca 

pt. " O królu Niechcieju ... wcale nie bajka " 

Jest to klasyczna bajka z morałem, grana i śpiewana przez 
bardzo młodych aktorów. Rzecz dzieje się w abstrakcyjnym 
królestwie, jednak temat jest wzięty z naszej jak najbardziej realnej 
rzeczywistości. 
Choć spektakl jest przeznaczony raczej dla młodego widza, mówi 
o czymś, czego brak niejednemu dorosłemu. Czego? 
Przyjdźcie i zobaczcie sami. 

Zajęcia JUNIORA odbywają się w soboty i w niedziele. 
Zapisy we wrześniu. 
ZAPRASZAMY dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat. 

Plac Grunwaldzki 1 
81-372 Gdynia 

Biuro Obsługi Widzów Teatru Muzycznego 
informacja : 621 78 16, 620 95 21 w. 222 

rezerwacja: 621 60 24, fax 620 33 47 
sprzedaż 1 rezerwac1a biletów pon 9 oo-15 oo wt -pt 9 oo-19 oo 

w pozostałe dD! na dwie godziny przed spektaklami 

bilety do Teatru Muzycznego można również nabyć : 
AUTO-LUKAS s.c.Sopot. Al.Niepodległości 670 A, tel. 551 61 49 

1 aktualny repertuar Teatru można znaleźć w mternec1e na stronach 

0 http //www teatrrnuzycznv.tmlasto.ol http//www.trojmiasto.pl 
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KARTY STAŁEGO WIDZA DO NABYCIA W KASACH TEATRU 


