
Szanowni Państwo, 

 

  

 

W najbliższy weekend: 

 

  

 

13 maja o godzinie 18:00 

 

  

 

serdecznie zapraszamy na spektakl w języku jidysz � tłumaczony 

symultanicznie na język polski � 

 

  

 

"BONJOUR MONSIEUR CHAGALL" 

 

  

 

Jest to barwne widowisko muzyczne oparte na utworach poetyckich oraz 

malarstwie Marca Chagalla. Przywołuje atmosferę �wiata Żydów ze 

Wschodniej Europy, w którym ten wybitny artysta wzrastał i dojrzewał. 

Plastyczne wizje malarza z Witebska ożywajš w scenach pełnych 

nostalgicznego humoru, lirycznej muzyki żydowskiej, tańca oraz ba�niowej 

atmosfery. Inspiracjš do napisania scenariusza było osobiste spotkanie 

Szymona Szurmieja z Chagallem. 

 

  

 

Reżyseria i scenariusz: Szymon Szurmiej, Gołda Tencer 

 

Scenografia: Marian Stańczak 

 

Muzyka: Teresa Wrońska 

 

Obsada: Ewa Dšbrowska, Henryk Rajfer, Rafał Rutowicz ,Izabella 

Rzeszowska, Piotr Sierecki, Barbara Szeliga, Alina �widowska, Gołda 

Tencer, Jerzy Walczak, Ernestyna Winnickai in. 

 

  

 

  

 

Dla naszych stałych widzów pula biletów w cenie 30 PLN, na hasło "E-MAIL" 

 

 

Pod koniec maja 25 i 26 maja o godzinie 19:00, zapraszamy na najnowszy 

spektakl Jerzego Gruzy 

 

ŻONA KRÓLA LEARA. CZARNA KOMEDIA 

 

Scenariusz : Paweł Binke 

 

Reżyseria: Jerzy Gruza 

 

Scenografia: Ewa Łaniecka 



 

Muzyka: Teresa Wrońska 

 

Obsada: Zespół aktorski Teatru Żydowskiego 

 

Spektakl o bezrobotnym, aktorze upokarzanym nieustannym chodzeniem od 

castingu do castingu. Podjęty trud nie daje jednak efektu w postaci roli. 

Nagle sfrustrowany aktor podejmuje decyzję � jeszcze sięgnę po ten 

najwyższy temat, spontanicznie, bez zaplecza, bez teatru, lecz z ogromnš, 

graniczšcš z obłędem chęciš pracy nad rolš Leara. W tym momencie pojawia 

się Żona, poczštkowo sceptyczna wpada na zwariowany pomysł zagrania Leara 

przez kobietę. Wiedziona przekonaniem, że na fali współczesnych 

eksperymentów teatralnych jest to idealna rola dla niej... 

 

�Czas � jak mówi Szekspir � to ogromne morze niewdzięczno�ci� 

 

Dla zainteresowanych mamy pulę biletów w cenie 30PLN na hasło "E-MAIL" 

 

  

 

  

 

oraz na czerwcowe wydarzenie 

 

ACH! ODESSA-MAMA� 

 

Scenariusz i reżyseria: Jan Szurmiej 

 

Muzyka: Hadrian Tabęcki 

 

Scenografia: Wojciech Jankowiak 

 

Kostiumy: Marta Hubka 

 

Obsada: Zespół aktorski Teatru Żydowskiego 

 

  

 

Na motywach Zmierzchu oraz Opowiadań Odeskich Izaaka Babla, 

niedokończonego scenariusza filmowego p.t. Benia Król oraz materiałów z 

archiwum policji, carskiej Odessy. Spektakl o potędze króla żydowskich 

złodziei � Beni Krzyku oraz zagładzie jego legendarnego �wiata. 

 

Odessa, Mołdawianka to wła�nie �wiat Beni Krzyka. 

 

�wiat małych, najwyżej trzypiętrowych domów, podwórek zabudowanych 

najdziwaczniejszymi krużgankami, balkonami i werandami połšczonymi 

drewnianymi, skrzypišcymi schodami. Mieszało się  tu wszystko: stajnie 

portowych wozaków, składy żydowskich kupców hurtowych, małe sklepiki 

drobnych handlarzy, podobne do tych z Nalewek, Żytomierza czy Drohobycza. 

Były synagogi, a także cmentarz i stojšcy do dzisiaj szpital żydowski� 

 

Premiera: 9 czerwca, godzina 19:00 

 

               10 czerwca, godzina 18:00 

 

  

 



Bilety na spektakl w cenie 60 i 50 PLN, dla grup zorganizowanych, powyżej 

20 osób zniżka- bilety w 

 

cenie 40 PLN. 

 

 

 

Pozdrawiam i zapraszam, 


