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na motywach utworów Jana Brzechwy
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PIOTR RUBIK, GRZEGORZ TURNAU, HADRIAN FILIPTABĘCKI, CZESŁAW IE
JA USZ STOKŁOSA, JACEK MIKUŁA, ANDRZEJ KORrfflSKI, JA USZ GRZYWACZ
JERZY SATANOWSKI, WŁODZIMIERZ KORCZ &AFRIC SIMO E
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scenariusz I reżyseria
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EDWARD LUTCZVN

wykonanie muzyki

choreografia
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ZESPOt KAMELEON

MARTA KUSMIREK

MARGITA SLIZOWSKA
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M.odzy Widzowie,
rok 2009 został ogłoszony rokiem Jana Brzechw y, jedn eg o z niewielu autorów,
którego utwory z pamięci odtworzyć może każdy Po lak.Teatr Bajka chce wykorzyst ać
tę okazję i zaprosić Was na znakomicie napi sany, zagrany i zaśpiewany spekt akl
oparty na motywach utworów Jana Brzechw y.
Obiecujemy, że każdy, niezale ż n ie od w ieku, zn ajdzie w p rzedstawie ni u
coś dla sieb ie: ulubione wiersze gen ial nego poety, p o pisow ą muzykę najbardziej
uznanych polskich kompozytorów, pomysłową scen og rafi ę i kostiumy, a nade wszystko
bajkowe postaci za praszające do wspólnej zabaw y.
Dodatkowo cze ka na Was niespodzia nka: b ę d ziecie mieli niecodzienną ok azj ę
bra ć aktywny ud zia ł w perypetiach boh aterów, a nawet pomagać im w t rudnych
sytu acj ach ... A mo że sam i poczuj ecie s ię jak bohat erow ie?

Polsce~

RZECHWA DLA W5ZYSTKICH to pierwszy w
soelctakl
muzyczny, skierowany do wielopokoleniowej publicznoścł Ob e a kl klo
(dla dzieci - ,.Kompania Dropsa~ dla dorosłych - .Telewizja Drop
:') będą grane
równolegle na dwóch scenach warszawskiego Teatru Bajka (głównej oraz fóyet). Aktorzy
będą sprytnie przemieszczać się pomiędzy scenami, a dorośli, którzy przyjdą do teatru
ze swoimi pociechami, będą mogli naprzemiennie uczestnlczyt w dwóch odsłonach
twórczości Jana Brzechwy: znanej I popularnej dla dzieci oraz dopiero odkrywanej,
zakonspirowanej dla dorosłych .•.
Spektakl „Kompan Dropsa" to niecodzienna historiaTomka Dropsa, kt6rywyrzucony
z domu przez swych pięciu braci, wyrusza z grupą przyjaciół- Bocianem, Wlewló~Myszą.
Slimakłem i Stonogą na podbój świata. Próbując jakoś zarobił na życie, zakłada z nimi
wędrowną kompanię teatralną. Ich pierwsze przedstawienie na rynku wKłlmontowie-.Pan
Soczewka na dnie oceanu• okazuje się wielkim sukcesem, a z pomocą biednym artystom
przychodzi wszechwładny wojewoda ...
Zaplanowana na wiosnę 2009 roku premiera spektaklu „'li I lzj
rop
•
będzie stanowił kontynuację opowieści o karierze pana Dropsa, który po latach
zmagań z materią teatralną zaloty wraz ze swoim synem
(Tomaszem jr) prywatną telewizję. Spektakl ~
utrzymany w konwencji audycji tełewłzyJnej, a wprogramie
zobaczymy m.ln••Taniec z Brzechwc(, .Gotuj z Brzechwą':
.co z tym Brzechwą~ .Koncert żya.eń Jana B~ .Brzechwa
na śniadanl~.Brzechwa Disco Relax'l wiele Innych
Serdeanle zapraszam I życzę miłych wra!eńL••

Zapra sza my do t eatru i życzymy udan ej zabawy!
Grzegorz Biskupski

Maciej Wil k

P.S.2:.Nleth to htstoria PfZek* StbtedO _.
że Brzechwa ludziom,
a tylko cbłectGm •

obsada

Tomek Drops - WOJCIECH PAŁĘCK I I PIOTR FURMAN
Bocian - ANNA SMOŁOWIK
Wiewiórka - MARGITA ŚLIZOWSKA
Mysz - JOANNA LEWANDOWSKA I ANETA PAŁĘCKA
Ślimak - PAWEŁ KOŚLIK I PIOTR FURMAN
Stonoga - ANNA WODZYŃSKA I MARTA KUŚMIR E K
Żuraw - JACEK ZAWADA I MARCIN KOŁACZKOWSKI
Czapla - DOROTA OSIŃSKA I MAŁGORZATA CZAJKA
Wojewoda - JACEK LENARTOWICZ I ROBERT KOWALSKI
oraz

wiersze Jana Brzechwy wykorzystane w spektaklu:
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12.

Security - WIOLETTA WYSOCKA, GABOR POTACZEK I KRZYSZTOF BORYS

13.
14.
15.
16.
17.
18.

W prowincjonalnym małym mieście - muz. G. Turnau
Pan Drops i jego trupa - muz. H.F. Tabęcki
Żuraw i Czapla - muz. P. Rubik
Stonoga - muz. P. Rubik
J eż - muz. P. Rubik
Bronka Stonka - muz. W. Korcz
Bambo - muz. P. Rubik (sł. J. Tuwim)
Pali s ię - muz. J. Stokłosa
Na w yspach Bergamutach - muz. W. Korcz
Ryby, żaby, raki - muz. A. Korzyński
Murzyn w Głownie - muz. A. Simone
Pomidor - muz. P. Rubik
Entliczek pentliczek - muz. J. Satanowski
Włos w rosole - muz. J. Grzywacz
Pan Pytalski - muz. J. Mikuła
Grzyby - muz. J. Mikuła
Smok - muz. H.F. Tabęcki
Pokój - muz. C. Niemen
wykonanie muzyki: Zespół Kameleon
Hadrian Filip Tabęcki - fortepian
Piotr Kraśko - kontrabas
Piotr Maślanka - perkusja
Paweł Stankiewicz - gitary
Radosław Kiszewski - trąbka
Mariusz Jeka - saksofony, klarnet
realizacja nagrań: Hadrian Filip Tabęcki, Studio Brzeziny
współpraca: Andrzej Perkman, Studio Wólczyńska
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teatru Grzegorz Biskupski & Maciej Wilk

dyrektor teatru Ewa Pietruszkiewicz - Dądajewska
kierownik biura Marcin Siekierka
sekretariat Marta Ajdacka
impresariat i koordynacja pracy artystycznej Katarzyna Szubińska
kierownik techniczny Marek Dylewski
kierownik sceny Andrzej Gański
reżyseria światła Grzegorz Nawrocki, Dan iel Cezary Wroceński
reżyseria dźwięku

Karol Kaźmierczak
inspicjent Wioletta Wysocka
garderobiana Agnieszka Spychała
projekt plakatu i rysunki Edward Lutczyn
skład plakatu (DTP) Bernard Łuczak
koncepcja graficzna programu Margita Ślizowska, Marcin Kołaczkowski
skład programu (DTP) Dominik Strzałkowski

firmie „Ewros" oraz państwu J.J. Ślizowskim za pomoc w przygotowaniu scenografii
pani Jolancie Szymańskiej - Petrykowskiej ze Studium Techniki Teatralnej
za pomoc w przygotowan iu kostiumów
panu Jackowi Paradowskiemu, prezesowi CN „Nowa Arna" za rekwizyty nurkowe
pani Elżbiecie Wysmołek, dyrektor Xll LO im. H. Sienkiewicza w Warszawie
oraz panu Pawłowi Szczęsnemu, prezesowi Stowarzyszenia „Sienna 53"
za udostępnienie sali prób
panu Maciejowi Makowskiemu za realizację filmu „Pan Soczewka na dnie oceanu"
panu Józefowi Czerniejewskiemu, twórcy firmy „Natalia Gold" za fotosy

Warszawa, ul.

Marszałkowska

138

księgowość Hanna Pikulska
specjalista ds. reklamy i public relations Agnieszka Trojanek
dział kontaktów z widzami Anna Szydelska, Katarzyna Sabak
dział marketingu Żaneta Jaczyńska
kasa biletowa Judyta Ciołek, Anna Prokurat

kasa czynna: pn-pt 9:00-19:00, sb-nd 13:00-19:00
oraz zawsze na godzinę przed spektaklem
tel. 022 826 69 66, fax 022 826 70 72
e-mail:kasa@teatrbajka.pl
kierownik obsługi widowni Magdalena Ludwiszewska
o czystość w teatrze dbają Joanna Kabir, Elżbieta Nestorowicz

www.

.pl

produkcja: Stowarzyszenie MUZYKA BEZ GRANIC
Sztukoteka, Art Zone - Strefa Sztuki, Teatr Bajka

współpraca:

