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Absurdalny humor i prawdziwa zabawa!
LATAJĄCY CYRK MONTY PYTHONA 

21 września godz. 19.30
„Latający Cyrk Monty Pythona” to oryginalny wieczór teatralno-kabaretowy nawiązujący do słynnego 

brytyjskiego programu kabaretowego w inteligentnym i dowcipnym tłumaczeniu Filipa Łobodzińskiego, w 
doborze i realizacji Adama Opatowicza twórcy kabaretu „Czarny Kot Rudy”. Kwintesencja angielskiego 
humoru absurdalnego nie uznającego autorytetów i kpiącego ze wszystkiego. Angielscy dżentelmeni 
wywołują szereg groteskowych sytuacji przeplatanych zabawnymi piosenkami i skeczami. Piosenki 
wybrane z różnych programów telewizyjnych i filmów grupy Monty Pythona z niewątpliwym męskim 
wdziękiem wykonują aktorzy Teatru Rampa: Leszek Abrahamowicz, Maciej Gąsiorek, Andrzej Niemirski, 
Robert Tondera,Tadeusz Woszczyński, Daniel Zawadzki oraz Gabriel Menet, który całość przygotował 
muzycznie i co wieczór zasiada przy fortepianie.

"MusicaLove"
27,28 września godz.19.00

"MusicaLove"- to niezwykły projekt Jakuba Wociala i Teatru Rampa, w którym miłość, muzyka 
i taniec przenikają się nawzajem. Znakomite wykonania miłosnych przebojów ze światowych 
musicali, w dodatku w polskich przekładach, wywołują niespotykane wprost emocje. Zwykle 
ten wieczór kończy się owacjami na stojąco i bisami na życzenie publiczności!

To, co zdecydowanie wyróżnia "MusicaLove" na tle poprzednich koncertów "Broadway Street" 
to wykonywanie muzyki przez orkiestrę pod kierunkiem Tomasza Filipczaka oraz wprowadzenie 
układów choreograficznych wyreżyserowanych przez Santiago Belio, występującego w tym 
spektaklu. Okazuje się jednak, że ten niezwykły projekt rozwija się i dojrzewa z każdą kolejną edycją, 
reagując przy tym na odbiór publiczności.

Dlatego już w kwietniu "MusicaLove" wzbogaci się o dodatkowe songi z rockowego musicalu 
wszech czasów - "Jesus Christ Superstar", wprowadzając nas tym samym w niepowtarzalny klimat 
Świąt Wielkanocnych. Z tego kultowego musicalu Andrew Lloyda Webbera usłyszymy w sumie aż 8 
songów o niezwykłej historii bosko-ludzkiej miłości a wśród nich słynne Everthing's AIRight, /' Don't 
Know How to Love Him, Poor Jerusalem, Gethsemane i oczywiście tytułowe Superstar, a większość z 
nich będzie śpiewana po polsku!

W dalszej części wieczoru pojawią się najsłynniejsze miłosne przeboje z musicali: Evita, 
Sunset Boulevard, Cats, Upiór w operze, West Side Story, Les Miserables i Love Never Dies. Polskie 
przekłady większości wykonywanych przebojów emanują nowymi emocjami, podkreślając istotę 
oryginalnego tekstu.

Nowe oblicze "MusicaLove" - artystycznego połączeniem miłości i muzyki w przebojach ze 
światowych musicali urzeka pięknem, świeżością i zachwyca światowym poziomem wykonawców - 
zarówno muzyków, tancerzy jak i wokalistów.

W okaliści: KASIA ŁASKA /DOROTA OSIŃSKA, MARTA CARILLON, PAULINA JANCZAK,
JOANNA WĘGRZYNOWSKA, MAŁGORZATA DUDA-KOZERA, JAKUB WOCIAL,
MICHAŁ RUDAŚ/KAMIL DOMINIAK 

Tancerze: SANTIAGO BELLO, ILONA GUMOWSKA, EWELINA KRUK, JAKUB JÓŹWIAK.

Dla Państwa bilety w cenie 30 PLN
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