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· ., DAN~Y ZUKO' - Marek Kaliszuk/ Paweł Kubat 

SAN DY OLSON - Dorota Białkowska/ Paulina Łaba /ad./ 
KENICKIE - Paweł Czajka/Krzysztof Wojciechowski 
BETTY RIZZO - Renia Gosławska/ Aleksandra Meller 
SON NY LATIERRI - Tomasz Bacajewski /Sebastian Wisłocki 
FRENCHY - Agnieszka Król /Karolina Merda 
ROGER - Paweł Mielewczyk/ Adam Zawicki 
MA'RTY - Mario l1a Kurnicka/ Anna Urbanowska 
DOODY - Michał Zacharek/ Krzysztof Żabka 
JAN - Magdalena Smuk/Agnieszka Rose /ad./ 
EU GENE FLORCZYK - Tomasz Czarnecki/ Janusz Żak 
PATTY SIMCOX - Anna Krawecińska 

r VINCE FONTA'INE - Jerzy Michalski 
CHA-CHA DIGREGORIO - Julia Frankowska 
JOHNY CASINO - Tomasz Więcek 
MISS LYNCH - Ewa Gregor 
ANIOŁ - Sebastian Munch 

· Dziewczyny z Rydell: Ewelina Dańko, Vilde Johannessen , Paulina 
Kroszel, Eliza Kujawska , Dorota Śliwińska oraz słuchacze Studium 
Wokalno-Aktorskiego: Paulina Grochows·ka, Anna Nowacka, Tina Popko, 
Katarzyna Wojasińska 

Chłopaki z Rydell : Kamil Frącek, Stawros Pittas, oraz słuchacze 
Studium Wokalno-Aktorskiego :Michał Cyran , Paweł Góralski, 

• Jeremiasz Gzyl , Krzysztof Kowalski , Mateusz Kwiecień 

. , Uczestnicy Zjazdu Absolwentów Rydell : Anna Andrzejewska , Grażyna 
'·~ Drejska, Grażyna Dunal, Ewa Gierlińska, Dorota Kowalewska, Ewa 

Wielebska , Krystyna Wodzyńska , Tomasz Fogiel, Rafał Ostrowski, 
Marek Richter, Zbigniew Sikora , Bernard Szyc, Andrzej Śledź 
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":J Orkiestra w składzie : 
Tomasz Filipczak, Dariusz Różankiewicz- dyrygenci 
Jacek Piastowski- saksofon altowy 
Aleksander Kamiński - saksofon altowy 
Krzysztof Krawiec - saksofon tenorowy 
Krzysztof Krakowski - waltornia 

: Tomasz Kiel - trąbka 
Tomasz Grzegowski - trąbka 
Piotr Górka - puzon 
Michał Mieczkowski - puzon basowy 
Marcin Pietrzak - piano 

'. Joanna Ostrowska - keyboard I 
• Elżbieta Deputat - keyboard li 

Tadeusz Wiśniewski - gitara 
~ Marcin Bożek - bas 

1 ' \' Grzegorz Lewandowski - drnms 
•• 1 Piotr Schiller - perkusja 
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Pat8111C1iłdmniący w musicalu „Grease" szybko od!Uyll twórcy 
fllmowł. W Cllll'WCU 1978 roku doszło do premiery kinowej. Film odniósł 
~ sukces. Grający główne role John Travolta I Olivia Newton 
- John mwładatll wyobramlą nastolatk6w na całym świecie. „Grease" 
dl:l1.lł się _,.,.rdzlej dochodowym filmem muzycznym w historii 
.....,., ponad 400 milłon6w dolar6wl) I jednym z najpopularniejszych 
tlftnowYch mu lcalł. Był nominowany do wielu prestiżowych nagród 
(W "'8 m.in. do Oscara I Złotego Globu), a piosenki z musicalu stały się 
łllflQZll8W81"'111 hitami sludtanyml przez nastolatki na całym świecie. 

„Grease to historia gorącego wakacyjnego romansu Sandy 
Danny'ego, kt6ry dobiega kob wraz z końcem lata. Oboje wracają 

rodzinne strony. Zpoczątklem roku szkolnego okazuje się jednak, 
te Sandy trafiła do tego samego liceum w którym uczy się Danny. 
W SZkołe przekonuje się, ie to zupełnie Inny chłopak, lider gangu 
J-BlnW', cwaniaki zawadiaka-zupełne przeciwieństwo romanQcznego 

i wndlłW8go .ctdapca z plaiy9. Danny'emu trudno przyznać się przed 
kQlepml. te się po prostu załcochał. Sandy dołącza do żeńskiej grupy 
Jhe Pink Ladies". Rywalizacja I podchody mogą doprowadzić do 

jednego ... do szczęQtwego zalcończenlal Adaptacja fantastycznie 
pa.yJętego •Broadwayu musicalu łD niezwykle pocieszny I sympatrczny 
ftlm. Błaha histaryjka, w kt618j można maletć echa „Buntownika Bez 
Pawodull (w wersji zdecydowanie l2ajszaj} I klasycznego romansu, 
Jest )edJnle pratekstem do zaprezentowania efektownej choreografii 
I klllmnastu niesamowicie chwytlłwych I przebojowych piosenek, 
będl(cych już nlemal standardami w wykonaniu pary Johna Travolty 
I OM ,...,.._John. Travolta w szcąłDweJ folmle wraz z całą ekipą 
oddają pokłon niewinnej jeszcze Ameeyce lat 50-tych, składając• 
samym hold rock'n'rollowl. 

Mateusz GlglewiC2 
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Autorzy i 'realizatorzy 

Warren Casey 
Warren Casey urodził się w stanie Nowy York w USA. Ukończył Syracuse 

University. Pod koniec lat 50-tych pracował z młodzieżą jako nauczyciel 

w Nowym Yorku. W latach 60-tych przeprowadził się do Chicago. Marzył 

o karierze aktora. Pojawił się wielu produkcjach telewizyjnych i filmowych, 

a w międzyczasie nauczył się gry na gitarze i zaczął pisać piosenki. W Chicago 

poznaje Jim Jacobsa i wspólnie napisali musial „Grease". Po wielkim sukcesie 

tej produkcji , razem z Jacobsem pisze musical „Wyspa Coeds", satyrę na filmy 

klasy Blat 50-tych . Zmarł w 1988 roku w wieku 53 lat. 

Jim Jacobs 
Współtwórca kultowego musicalu "Grease" i „Wyspa Coeds", jeden z trzech 

jurorów show dla młodych talentów „Grase: You're the One I Want" w telewizji 

NBC. Urodził się i wychowywał w Chicago. Podczas złotej ery rock and rolla 

grał na gitarze . Był samoukiem, po paru lekcjach profesjonalnej gry na gitarze 

zrezygnował. W 1963 poznał Warrena Casey'a i razem z nim bierze udział 

,, , i . ·-

w lokalnej produkcji „Strzał w ciemnościach" . Siedem lat później para ta t • 

stworzy musical „Grease" - historię miłości San dy i Danny' ego. Musical ten stał • 

się przebojem Broadwayu. Również film z rolami Olivii Newton John i Johna 

Travolty powtórzył sukces muzycznego pierwowzoru duetu Jacobs/Cassey. ,j 1 • 
• 

Jim Jacobs był aktorem telewizyjnym, grał w teatrze . 
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Tomasz Filipczak 
... • 

Dyrygent, aranżer, kompozytor. Jest współautorem muzyki do Tanecznego 
Show „Opentaniec", którego premiera odbyła się w gdyńskim Teatrze 
Muzycznym. Aranżował dla Teatru Muzycznego również spektakle 
„Footloose" i „Farne". Jako kierownik muzyczny i aranżer realizował wiele 
telewizyjnych produkcji muzycznych: „Sylwester w TVP2" , „Musicale, 
Musicale" , Miss Polonia 2004 , Sopocki Kabareton oraz Rewię 

Sylwestrową. Współpracował z teatrem w Kaliszu i Teatrem Rozrywki 
w Chorzowie. Jest pianistą w Teatrze Roma i w zespole Roberta 
Janowskiego „Janowski Projekt". Współpracuje z Teatrem Buffo 
i Januszem Stokłosą. 

Dariusz Różankiewicz 
Dyrygent, aranżer, kompozytor. Od 2000 r. jest Kierownikiem Muzycznym 
w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Przygotował premiery ta kich spektakli, jak: 
„Skrzypek na dachu", „Francesco", „Pinokio", „Chicago", „Footloose", 
,Kiss Me Kate", „Muzyka Queen", „Pięciu Braci Mae", „Farne", „My Fair Lady" 
oraz prapremiery musicali „Piękna i Besti a", „Atlantis", „Dracula", 
„La Cage Aux Folles" i „Chess" (nagroda INTHEGA za najlepszy musical 
w 2001 r.). Występował i dyrygował na wielu znaczących festiwalach, 
takich jak: Warszawska Jesień, Festiwal Mozartowski, Światowe Dni 
Muzyki, Festiwal im. J. Kiepury w Krynicy, czy Festival Cervantino 
w Meksyku. Nagrywa/ dla Teatru Polskiego Radia oraz Telewizji Polskiej. 
Współpracował i koncertowa/ z wieloma filharmoniami i teatrami 
w Polsce m. in. z Teatrem Muzycznym Roma, Teatrem Dramatycznym 
w Częstochowie, Teatrem Dramatycznym w Warszawie oraz Teatrem 
im. St. Jaracza w Łodzi. Laureat nagrody im. Jana Kiepury w kategorii 
"Najlepszy dyrygent" (2008). 

Maciej Korwin 
Reżyser, aktor, pedagog, dyrektor teatrów. Do repertuaru gdyńskiego 
Teatru Muzycznego wprowadził musicalowe hity takie jak „Spamalot", 
„Piękna i Bestia"Disney'a, "Footloose!", "Chicago'', "Evita", "Wichrowe 
Wzgórza'', "Atlantis", "Szachy", "Scrooge" i plenerową realizację "Jesus 
Chris! Superstar". Zrealizował przeszło sześćdziesiąt spektakli w teatrach 
dramatycznych, muzycznych i operowych w Łodzi, Katowicach, Hadze, 
Bazylei i Salzburgu. Przez wiele lat jego realizacje "Kiss me, Kate'', "La 
Cage aux Folles", "Chess", "Memories„. vom West End zum Broadway·, 
"Night Fever" i "Jesus Chris! Superstar" prezentowane były z dużym 
powodzeniem na tournee w Austrii, Niemczech, Szwajcarii i krajach 
Beneluksu. Laureatwielu nagród i wyróżnień, m.in. nagrodystowarzyszenia 
INTHEGA źa najlepszy musical w krajach niemieckojęzycznych („Chess") 
sezonu 2001/2002 i Medalu „Gloria Artis" (2008). 

Jarosław Staniek 
Choreograf, reżyser. Karierę zaczynał od tańca ulicznego. Historyczny 
pierwszy Mistrz Polski breakdance. Pierwszym wielkim osiągnięciem 
teatralnym jest choreografia do „West Si de Story" w Teatrze Muzycznym 
w Gdyni w 1992 r. Potem następują kolejne prace choreograficzne 
pokazywane z licznymi sukcesami w Polsce i krajach niemieckojęzycznych 
m.in.: „Hair'', „Szachy", „Dracula''. Jest twórcą pierwszego polskiego 
show tanecznego „Opentaniec", transmitowanego „na żywo" podczas 
koncertu Welcome Europe dla 300 milionów widzów na całym 

kontynencie oraz na specjalnych pokazach w Brukseli i Atenach. Autor 
ruchu scenicznego do spektakli dramatycznych, współpracował m.in. z Jerzym 
Jarockim i Grzegorzem Jarzyną. Reżyser i choreograf „ 12 ławek" i „Farne" 
w gdyńskim Teatrze Muzycznym . 
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Ewa Wielebska Krystyna Wodzyńska Tomasz Bacajewski Paweł Czajka 
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Bernard Szyc Andrzej Śledź Tomasz Więcek Sebastian Wisłocki 
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Krzysztof 
Wojciechowski 

Janusz żak 

Michał Zacharek 

Paulina 
Grochowska / ad./ 

1 ·~ Tina Popko / ad./ Agnieszka Rose 

/ ad./ 

Michał Cyran / ad./ Paweł Góralski 

/ ad./ 

Adam Zawicki Krzysztof Żabka 

Paulina Łaba / ad./ Anna Nowacka 

/ ad./ 

Dorota Śl iwińska Katarzyna 
/ ad./ Wojasińska /ad ./ 

Jeremiasz Gzyl Krzysztof Kowalski 

/ ad./ / ad./ 

.GLEES", ClYLI MEANDRY SZKOLNEGO MUSICALU 

Kiedy Olivii Newton-John zaproponowano rolę Sandyw Grease, miała 
dwldzWcla osiem lat Jej koleżankę, Betty Rlzzo, zagrała S1DcUnl Channlng, 
kt6ra w roku premiery filmu skończyła lat ~ cztary. Mladszy od niej 
o całą dekadę John Travolta był niemal beniaminkiem zaspołu (I tik dobrze, 
ie producenci zrezygnowali z pomysłu obsadzenia w roll Danny'ego ••• Sylvestra 
Stallone). To pionierskie podejście do wieku obsady tego rodzaju produkcji 

przyJęlo się w Hollywood - zrllZłą nie f11ko na polu musicalu, czego dowodem 

Bavedy Hills, 90210. Grease wyznaczał bowiem d6ł od średniej wiekowej typo
.., mllośnllca gatunku oraz Jako pierwszy z niezbyt Hemie reprezentowanej, 
ale Jakie waineJ serii musicali .liceałilych•. Twórcy Footloose, Przabudzenla 
włosny, High School czy najnowszej telewlzyjnej musicalowej bomby, alu 

Glee, illą rzeczy podążali jego tropem, co z racji rockandrollowego tanecznego 
fJłlllU llrolc6w uczniów Rydell High School nie było, rzecz jasna, łatwe. 

Jaki jest stosunek przeciętnego amerylcańsklego nastolatka do mu
slcall lłljleplej włdK na przykładzie samych lcll bohater6w. W High Sdlool 

Mualcll czy Glee, taniec I 6piew ._ w najlepszym wypadku czymś moc:no po

clejrzanym •• Gwiazdami• szkoły bywają częśc:lej sportDM:y nit poplsuJ'łCY się 

sapranem amatorzy sceny. Korzenie nieuchronnie wynlkaJących z tego spięć 
slęOJą łlęboko w hlstodę musicalu. Gatunek ten zawsze był bowiem adraso
wanr przede wszystkim do .upper mlddłe class" - wyższaj klasy śradnlej, kt6ra 
zdominowała po druglef wojnie światowej społeczny krajobraz kraju potomk6w 

W&szyngtona. Chodziło, rzecz jasna, o pieniądze - już w momencie, gdy gdzieś 

w dlUllef połowie XIX wieku ktoś wpadł na pon'9ł, by grać mualcale .do zgra
ata•, maksymalizując zyski ze sprzedaiy biletów, reputacja całego gatunku 

ocrach zwolennlk6w teatralnego .,czegoś więcej" była przesądmna. Jeszcze 
w latach 20. I 30. ubiegłego stulecia, gdy Gershwin, Kem czy Berlin budowali 
amerykański przemysł muzyczny, Ich rczoś~ można było zaprząc do wałki 
z .systemem•. W latach 40. I 50., kiedy za sprawą Oklahomy I Rodgersa 
I Hammersteina rozpoczął się broacfwaJowskł wyścig o tytuł .najdluiej granego 
spektafclu•, musical stanął już obiema nogami po stronie tego, przeciw czemu 
buntowało się całe pokolenie lat 60. Wydeczka na Broadway stała się takim 
...,.... SJlllbolem .obciachu", jak domek na przedmieściu, ~zamra
żałlca czy odkurzec:z Hoovera. Kiedy teatralne Grease podkradło Skrzypkowi na 
dachuzasm,tnemłanolongestrunnłngshow,bylotoprawdzlwymprzlycZklem 

w nos musicalowej hlstorłł. 



~. Grease wstąpiło na Broaclway ścleiką wydeptaml przez 
Halr, które rewolucji w okolicach Times Square dolconalo cale cztery lata przed 
premierą musicalu Jacobsa I Caseya. Dokumentując bunt mlodzleiYi ten ostat
ni sięgał jednak głębiej w przeszłość- odwoływał się do noatalgll za latamł so„ 
kledyw świecie amerykańskiej prowincji dopiero zaczynały lclelkawHzlanlllka, 
mające doprowaclzlt do rewolfr. Poclątek drugltJ potowy XX wieku to moment, 
w kł6lym mlodzlety wsęczono potęiną brOO w walcem stanz.ymł pokalanłaml. 
W 1951 roku disc jockey Alan Fraed po raz pierwszy użył olcnllenla .rock and 
roll•. W połowie dekady na muzyczną scenę Ameryki wkrocął Biii Hal•J. 
a tui za nim tanecznym krokiem wtargnltł na "'-sam 86g - Elvis, z włosami 
błyszczącymi od żelu (ang. grease). Tak czesaH się pmdstawłclele subkultury 
greasersów, amerykal\sklch ullcznycll gang6w z miast p6lnocno-wsclloleJ 
l południowej części kraju. Po przejęciu ich striu pl'l8Z Presleya I Inne gwiazdy 
rocka, stał się on szybko symbolem buntu nastolatk6w. Stn1j muzyka I spos6b 
zachowania zlały się w jedno stanowiąc przedsmak wybuchu, który jutwlcrób:e 
miał przeorać obraz amerykal\sldego ~ - oraz mualcalu. 

Jasne, że w Rydell High School - wzorowanej na Wllllam Howard Taft 
School, do której uczęszczał sam Jacobs - bunt ten miał naderłagodnycharak

ter. Takle już prawo nostalgii, która nawet najostrzeJsze podzłaly odmalowuje 
cleplyml, pastelowymi barwami. Grease to nie Halr, I jego autorzyłlle pr6bo
waD waJczyt ze światem. Odrysowali go jednak na fł'le wyrazicie, fe jeśli 
spojrzeć na!\ z~ XXI wieku, nalł'dlmłast ujawn" slęWIZlllcle 

. ~ .,. 
Seksy jest również muzyka - i taniec. Kiedy greasersi na trybunach 

szkolnego boiska nabijają się z kolegów w krótkich spodenkach i nagle ich roz

mowa przechodzi w rockandrollowy śpiew oraz kołysanie biodrami, nie czujemy 1 

zgrzytu. Konkurs tańca jest ważnym wydarzeniem towarzyskim i zwycięska para 

natychmiast uzyskuje status szkolnych gwiazd. Przez muzykę realizuje się bunt, 

chęć „wypisania się" z realiów dyktowanych przez pokolenie rodziców. To za

kwestionowanie wartości, jakie stały się „oczywistą oczywistością" powojennej 

Ameryki, zapowiada rewoltę hippisów, która już niedługo wstrząśnie posada-

mi ustabilizowanej, wydawałoby się, rzeczywistości. Jeśli Danny wyjedzie na 

studia, jego włosy - po ciężkim doświadczeniu, jakim były dla nich wyciskane 

wprost na głowę kilogramy żelu - czeka z pewnością kolejna niełatwa próba. 

Bunt w musicalowych liceach z czasem stawał się zresztą coraz bar

dziej gwałtowny. W filmie Footloose z 1984 roku Ren, grany przez Kevina Bacona, 

jest już prawdziwym rebeliantem, a wyrazem jego niezgody na przeciętność 

okazuje się taniec. Chłopak z wielkiego miasta nie pasuje do maleńkiego Bo

mont, z jego teokracją, wyrażającą się„. w zakazie rytmicznego pląsania. Wy

zwanie rzucone przez niego włodarzom jest poważne i nie ogranicza się do chę

ci zmiany nieżyciowego prawa. Taniec staje się sposobem na uzewnętrznienie 

dławionego przez Rena krzyku protestu przeciw światu: ojcu, który porzucił 

rodzinę, pastorowi, który z góry przekreś 'la wyrastającego ponad 

różnice. Rządy w Rydell sprawują pewną ręką wspomniani greasersl, ~~~Jl 
a właściwie Ich łagodniejsza prowincjonalna wersja, nastoletni na- 'S ~==..-:..-_•_• 

przeciętność młodzieńca, rówieśnikom, którzy dają się stłamsić 

nierozamiejącej ich społeczności. Z pasją niespotykaną od czasów 

Hair atakuje z kolei świat dorosłych Przebudzenie wiosny (Spring 

Awakening), musicalowy przebój z początku XXI wieku, 01Party na 
śladowcy. Po drugiej stronie szkolnej barykady stoją. rzecz jasna, 
typowe „kujony", okulamlcy, bez klórycb nie mote obyf się taden ftlm 
dziejący się w liceum, ale również - l to jest dzlilaj zastanawiające, )8śll 
nie szokujące - „mięśniaki", przystojni blondyni graJącrw druiynle fulbolowej 

~bejsbolowej. W szkole lat 50. prótne Wypatrywać"'* szczul6w. Wpraw
dzie „grzeczne• dziewczęta wykazują skłonn~ do .parowania" sit właśnie 
z owymi mięśniakami , ale jest to ukazane jako taki sam .obciach•, jak oni 

sami. Wsrf91:f wiemy, kto dostanie się do łepazago calłege'u, w kin moina się 
domyślać przyszłego kongresmena, ale w latach 50. jeuc:m nie przekłada 

się to na młodzletl~ seksapil. Honnony ~ Sandy l'ZUcłt swojego .blondasa 
I paść w ramiona Danny'emu, którego próba przeJścfa na umlęMloną stronę 
mocy skazana jest z góry na porażkt. To bunt jest seksy - sk6mna kurtka, 

skandalizującym dramacie Franka Wedekinda. Zestawienie pruskiego 

drylu dziewiętnastowiecznej niemieckiej szkoły ze współczesną rockową 
chrypką niezgody na rzeczywistość wznosi temat szkolnego buntu na zupełnie 

nowy poziom. Tutaj nie ma już żartów: głupota, zakłamanie i elementarny brak 

zrozumienia potrzeb własnych dzieci u dorosłych tak bardzo zakrzywiają ścieżki 

życiowe bohaterów, że prowadzą one prosto na cmentarz. Melchior, llse i inni 

stają nad grobami swoich przyjaciół Wendli i Melchiora, którzy z winy rodzi

ców nie zdali egzaminu z życia, za co zapłacili najwyższą cenę. Nie przypad

kiem Przebudzenie wiosny miało premierę w epoce George' a W. Busha, a kiedy 

krzyk rozpaczy wtłoczonych przez rodziców w szkolne mundurki uczniów powoli 

zaczął docierać również do naszych, nadwiślańskich uszu, nad polską szkołą 

wisiał ponury cień inkwizytorskich rządów Romana G. 

„ 
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~ '. . -Broadway nie byłby jednak sobą, gdyby nie potraktował nawet tak ra-

dykalnie nieprzystosowanych buntowników jak sympatycznych łobuziaków i nie 

przemielił tego teatralnego wasabi na lekkostrawną musicalową papkę. Lea 

Michele, Wendla z broadwayowskiej premiery Przebudzenia wiosny, w 2009 

roku pojawiła się jako Rachel Berry w obsadzie serialu muzycznego Glee, bę

dącego połączeniem Beverly Hills z telewizyjnym hitem Disneya High School 

Musical. Ten ostatni powstawał początkowo jako trzecia część Grease. Jego 

bohaterami miały być dzieci Danny' ego i Sandy, a do epizodów producenci pra

gnęli zaprosić Travoltę i Newton-John. Wprawdzie nic z tego nie wyszło, ale HSM 

faktycznie przypomina pierwowzór, zwłaszcza w początkowych scenach. Tak czy 

inaczej, zarówno w tym musicalu, jak i w Glee, taniec i śpiew okazują się szczy

towym przejawem „lamerki". Taki już znak czasów: władzę w dzisiejszym liceum 

przejęli uczniowie będący idealną wkładką do maszynki do robienia karier, 

w jaką się zamieniło. Musical może być formą buntu, ale właśnie przeciw temu 

parciu na sukces. Troy w HSM i Finn w Glee mają dosyć bycia zaszufladkowany

mi do określonej licealnej koterii i wstępują do koła zainteresowań, które przy

ciągnąć może tylko największych „laserów" - szkolnego teatrzyku czy chórku. 

Od tego momentu opowieść skupia się na ich poszukiwaniach własnego „ja ", 

wymykającego się utartym stereotypom. 

Forma i treść musicalowego buntu okazują się więc niezwykle czułym 

barometrem nastrojów epoki. Pokolenie Grease nie tak wiele dzieli od pokole

nia Glee i łatwo można przerzucić między nimi muzyczną kładkę . Gdy po jednej 

jej stronie staną greasersi, wypisujący się z pierwszej generacji , dla której wę

drówka przez życie miała być bezproblemową przygodą, a po drugiej bohate

rowie, dla których .obciach" jest jedyną ucieczką od wiszącego nad nimi jak 

miecz Damoklesa sukcesu, nic ich nie powstrzyma od zgodnego wyryczenia 

światu: „Grease is the word, is the word, is the word ... ! ". 

Jacek Mikołajczyk 
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Grease, musical 

Premiera: 06-05-2011 
Muzyka, libretto, teksty piosenek: Jim Jacobs. Warren Casey 
Pr:zekład: Jerzy Siemasz, numaczenle piosenek: Andrzej Ozga 
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Reżyseria : Maciej Korwin 
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FRENCHY Agnieszka Król, Karolina Merda 
ROGER Paweł Mielewczyk, Adam Zawicki 
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Orkiestra Teatru Muzycznego w składzie: 
Tomasz Filipaak, Dariusz Różankiewicz dyrygenci; Jacek Piastowski 
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Mamn Bożek bas; Grzegor:z Lewandowski perkusja; Piotr Schiller 
instrumenty perkusyjne 

Spektakl prowadzą: Grażyna Dunal, Ewa Wielebska 


