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Gdy po upojnym 
wieczorze kawalerskim 

przyszły pan młody budzi się w Łóżku z obcą dziewczyną, 
zaczyna się lawina komicznych pomyłek z niespodziewa
nym zakończeniem ... Świetna, intrygująca i błyskotliwa 
sztuka angielskiego autora i aktora. Współczesna farsa 
erotyczna iskrząca dowcipem sytuacji, napisana ze zna
komitym wyczuciem prawideł sceny. Dowód? Amerykanie 
wykupili już prawa do realizacji filmu! Chcą mieć doskona
łą zabawę w stylu filmu „Cztery wesela i pogrzeb"! 

Daria Brudnias, odtwórczy'l1 
rolt Judy w spektaklu 
.Wieczór kawalerski" 

Farsa to Jeden z najtrudniejszych g tunków z jakim ak
ar moze zm ienyć się ' swojej pracy. Caty tr d polega 

na tym, aby kom1czn sytuacje pnedstawić w p ważny 
sposób. Tylko tak mozna ueyskać planowany efe t, czy
li uśmiech publiczności. Cieszę się, że już na początku 
mojej drogi za odowej mam okazję otrzeć się o ten spe
cyficzny gatunek Jest to dla mm nie ątpliwie duże wy
zwanie 1 cenne dosw1adczen1e. 
Na co dzień iestem niepoprawną optymistką, ale nie
kiedy nawet wrodzony optymizm znika w natłoku stre
su. C eszę się, ze w dz1s1e1szej szarej [dla w1elul rze
czywistości teatry realizuj spektakle, podczas których 
w1dzow1e mogą zapommec o codziennych problemach 
Tematy poruszane w w1ększośc1 f rs me są , 1akby mogło 
stę z pozoru wydawać, lekkie, łatwe 1 przyjemne - czę o 
wprawdzie mówimy o m1łosc1, ale zawsze towarzyszą JeJ 
zdrady 1 in rygi. Wazny jest 1edn k sposób przekazania 
tych informaq1 W przec1w1eństw1e do codziennych WJ -

domośc1, my staramy s ę przedstawić wszystko w za
bawny sposób poprzez komizm stowa 1 sytuaq1 oraz dać 
nadzieję na to, ze w zyc1u nic me dz1e1e się bez powodu, 
a właśnie po to by skończyc się dobrze 
Jak wygląda .W1eu.or kawa ersk1 ? Panowie wiedzą, 
Panie mogą tylko sobie wyobraz1c. Ale Jakie mogą byc 
tego konsekwenqe przekonacie się Panstwo oglądaiąc 
nasz spektakl. Jestem przekonana, ze choc1az na chwilę 
oderw1ec1e stę od trosk, a na Waszych twarzach na długo 
zagości uśmiech . 



Bałtycki Teatr Dnmatyany 
KOSZALIK . 

Dyrektor Naczelny: Zdzisław Derebecki 
główna ks ięgowa: Anna Korczyk 

asystent dyrektora, koordynator pracy artystycznej: Beata Barów 
kierownik techniczno-administracyjny: Antonina Cisakowska-Huss 

z-ca kierown ika ds. sceny: Edward Sagan 
pracownia plastyczna: Beata Jasionek 

pracownia akustyczna: Jakub Kolos, Paweł Skoczyk 
pracownia elektryczna: Piotr Bartoszewicz, Marek Płocharski 

pracownia krawiecka: Anna Lickun 
pracownia ś lusarska: Krzysztof Mariak 

pracownia fryzjerska, garderobiane: Renata Borowska, 
Emilia Patrzek, Estera Szulc 

montażyści dekoracji: Marek Grabowski, Eliasz Nawrot, 
Krzysztof Kotowski, Ryszard Pelc, 
Piotr Rusek, Andrzej Wieczorek 

magazyn kostiumów i rekwizytów: Irena Kłos 
kierownik biura organizacji widowni : Włodzimierz Szymczyk 

specjaliści ds. spektakli miejscowych: Magdalena Borysiewicz 
Teresa Hołowiej, Dagmara Telińska, Katarzyna Tudruj 

kierownik biura promocji: Rafał Wołyniak 
specjalista ds. promocji: Izabela Rogowska 

sekretarz literacki: Sylwia Purta 
księgowość: Anna Bendyk, Anna Jasińska, Janina Lach 

specjalista ds. pracowniczych: Nadzieja Kosacka 
specjalista ds. administracji: Anna Borej, Sławomir Dudek 

www.btd.koszalin.pl 

Organizatorem Teatru jest Miasto Koszalin 
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