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ADAM FIDUSIEWICZ 
"Piękną pogodę morny dzisiaj w całym kraju, 

ale kto wie ay jeszae dziś nie spadnie desza." 

PAULINA KORTHALS 
. Płyń, płyń pieśni moja płyń ... 
Dziewaynie, która śpiewa ładniej jest.• 

KATARZYNA HOŁTRA 
.Całą noc dziś będę szaleć, tańayć na stołach 

i tłuc szkło, ale na razie jedźmy dalej ... " 

KRZYSZTOF SZCZEPANIAK 

"ja do tanga, kur .. wcale nie mam drygu." 

MATEUSZ WEBER 
.Tłem mojej duszy jest pierwotna mściwość, 

a moim herbem jest soaysta larwa!" 

.Jeś li jest jakakolwiek definicja piosenki aktorskiej, 
rozumiem jq jako pewien rodzaj tró jkąta : 

materiał literacki, muzyka, a na wierzchołku 
wykonawco, który tu i teraz prezentuje treści, które uznał 

za ciekawe i ważne. Jeśli można mówić o wspólnym mianowniku 
naszego przedstawienia, to jest nim rozmowa z widzem." 

MONIKA JANECZEK 
" Ręce zaaęły mi cokolwiek drżeć ... świat zwariował... 
Tak bardzo kocha ... " 

PIOTR PIKSA 

.Twoja wola swawolić do woli ." · 

MARIA PAWŁOWSKA 

"Allez, chantez Milord, trarara ra ra rarararaRAM !" 

PAULINA KOMENDA 
"Lea nie dla mnie ten bal, lubię plażą iść w dal. 

Po moich śladach siedem przebiega fal." 

ALEKSANDRA RADWAN 
.Zawsze tak to było : coś mnie goniło, za kudły brało, 
łamało palce .. I tylko aasem się marzyło, ie kiedyś zatańaę." 



Teatr Powszechny 
im. Zygmunta Hiibnera 
ul. Jana Zamoyskiego 20 
03-801 Warszawa 

Biuro Obsługi Widzów 
Teł. : 22-818-48-19 
bow@powszechny.art.pl 

Bilety: 
Kaso teł.: 22-818-25-16 
aynna od 12.00 do rozpoaęcia przedstawienia 
(pon. do 18.00, w nd. od 14.00) 
kasa@powszedmy.art.pl 

Internetowa sprzedaż biletów: www.eBilet.pl 
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