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Paweł Tucholski 
kierownictwo muzyczne: 

Robert Obcowski 
choreografia: 

Zofia Rudnicka 

kostiumy: 
Zofia de lnes 
scenografia: 

Marcin Stajewski 

reżyseria: 
Romuald Szejd 

asystent reżysera: Filip Cembala 

Prapremiera polska 21 maja 201 O roku 

Christian Simeon urodził się w 1960 roku . 
Jest dramatopisarzem i rzeźbiarzem. Od 1996 roku prowadzi w Paryżu warsztaty 
rzeźbiarskie „Terre et Feu" („Ziemia i Ogień") . W sztukach plastycznych interesuje 
go przede wszystkim tematyka głodu w Afryce. 
Jest członkiem stowarzyszenia autorów teatralnych EAT oraz Komitetu literac
kiego Theatre du Rond-Point w Paryżu. 
W 2007 roku otrzymał nagrodę teatralną Moliere za sztukę „Kabaret zagubionych 
facetów". 
Bibliografia teatralna: 

• Hyenes ( 1995) 
• Theodore Frederic Benoit ( 1997) 
• La Priapee des ecrevisses ( 1998) 
• La Reine ecartelee ( 1999) 
• L 'Androcee (2002) 
• Landru et fantaisies (2003) 
• Theorbe (2003) 
•Le Cabaret des hommes perdus (2006) (Kabaret zagubionych facetów) 

Patrick Laviosa urodził się w 1966 roku. 
Muzyk, pianista, aranżer, kompozytor i wykonawca, wielokrotnie uczestniczył 
w realizacji spektakli teatralnych i muzycznych. 
W 2006 roku napisał piosenki do sztuki „Kabaret zagubionych facetów". Spektakl, 
wystawiony w Theatre du Rond-Point w Paryżu , otrzymał szereg prestiżowych 
nagród teatralnych (nagroda dla najlepszego spektaklu muzycznego na Festiwalu 
w Beziers, Moliere dla najlepszego żyjącego autora francuskojęzycznego, Moliere 
dla teatru muzycznego oraz nominacja do nagrody Moliere za reżyserię) . 

Patrick Laviosa jest również kompozytorem szeregu piosenek i muzyki filmowej , 
a także aktorem teatralnym . 
W 2007 roku otrzymał nagrodę Maurice Yvain stowarzyszenia SACD. 

Drag queen - mężczyzna upodabniający się strojem i makijażem do kobiety. 
Niektórzy traktują to zajęcie jako zawód, często też jako hobby. Makijaż, strój 
il choreografia drag queens jest zwykle przesadny i odróżnia ich od "zwyczajnych" 
kobiet. Elementem występu jest często także upodobnienie się do słynnych 
gwiazd filmowych jak Marlena Dietrich, Josephine Baker czy Judy Garland, 
czasem ich zabawna parodia. 
Występy drag queens, będące częścią kultury gejowskiej , odbywają się zazwyczaj 
w klubach gejowskich oraz paradach CSD. W większości przypadków artystami 
przebranymi za drag queens są osoby, które to czują. Niektórzy przebierają się 
tylko na kilka godzin do występu, a inne traktują to jako sposób na życie. 
Zapraszamy do „Kabaretu zagubionych facetów", w którym główny bohater. 
przypadkowy gość kabaretu drag queens, zostaje poddany wielu próbom. Jego 
przygoda układa się w barwny nieprzewidywalny moral itet. 



W repertuarze teatru w sezonie 2009/201 O 
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TEATR "SCENA PREZENTACJE" powstał w 1979 roku. 
Warszawa, ul. Żelazna 51/53, 

(dawne Zakłady Norblina, ART-NORBLIN Spółka z o.o) 
Dyrektor Naczelny i Artystyczny Romuald Szejd 

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych Marek Jeżewski 
www.teatrprezentacje.pl , scena@teatrprezentacje.pl 

Kasa czynna (tel. : 0-22 620- 82- 88): wtorek - sobota: 12.30-19.30, 
w niedziele 3 godziny przed spektaklem. 

Bilety do teatru sprzedają również : 

Kasy "Eventim" -AL.Jerozolimskie 25, tel. 0-22 621-94-54, www.eventim.pl 
www.teatralium.pl, tel.O 507 357 357 

Punkty sprzedaży "Ticketonline", infolinia tel. : 22 567 22 OO, www.ticketonline.pl 
Wejście na widownię otwarte 30 min. przed spektaklem. 

Na terenie teatru znajduje się płatny parking oraz czynna jest kawiarnia. 
Sala teatralna jest klimatyzowana . 

redakcja programu: Bożena Marczykowska 
układ graficzny: Marcin Stajewski 

skład i druk: Cetus System Sp z o.o. 
tel. 822-18-51 wewn . 242 
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Licencja na wystawienie utworu została wydana przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS 

Teatr Scena Prezentacje jest pod opieką Miasta st. Warszawy. 


