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przed siedzibą Teatru Korez   w podcieniach CKK
plac Sejmu Śląskiego 2   Katowice

www.letniogrodteatralny.pl 
www.facebook.com/LOT.katowice

www.korez.art.pl   

Program

6.07–1.09.2013

4.08 (niedziela), godz. 20:00
Koncert Jaromíra Nohavícy
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15. Letni Ogród Teatralny
6.07–1.09.2013
Biuro Festiwalu
Teatr Korez
pl. Sejmu Śląskiego 2
40-032 Katowice

Dyrektor artystyczny festiwalu: Mirosław Neinert
Kierownik produkcji: Agnieszka Rybicka
Kierownik techniczny: Sergiusz Brożek
Promocja: Hanna Kałamarz, Izabela Mikrut, 
Sławomir Jastrzębski, Natalia Juranek
Korekta: Karina Stempel-Gancarczyk
Biuro teatru: Hanna Kałamarz, Cezary Kruszyna
Obsługa strony WWW: Jeremi Astaszow
Opracowanie graficzne: Dobrosława Rurańska

Serdeczne podziękowania dla Pani Dyrektor 
Centrum Kultury Katowice Izabeli Kosowskiej oraz 
całego Zespołu za życzliwość i pomoc w organi-
zacji festiwalu. 
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Perły kabaretu Mariana 
Hemara Teatr Rampa, Warszawa

Marian Hemar to jeden z najznakomitszych kabareciarzy 
przedwojennej Warszawy. Był jej legendą i marką samą 
w sobie. Tworzył wspaniałe teksty przede wszystkim 
dla kabaretu Qui Pro Quo, a także dla kabaretu Banda 
i Cyrulik Warszawski. Napisał ok. 3000 piosenek, do 
wielu skomponował muzykę. Przez 16 lat na falach 
Radia Wolna Europa nadawał swój cotygodniowy 
program satyryczny. Czar alchemii Hemarowskiego 
słowa sprawia, że jego teksty są ponadczasowe. Hemar 
wierzył głęboko, że „nie ma w poezji bliższych krewnych 
niż wzruszenie i humor”. Nasz kabaretowy wieczór jest 
hołdem dla tego wielkiego artysty. 
Reżyser zawierzył autorowi, jego tekstom i poczuciu 
humoru, nie poprawia go, nie udziwnia, nie unowocze-
śnia na siłę. Z bogatej twórczości wybrał prawdziwe 
perełki o zróżnicowanym charakterze. Uroczy spektakl 
– zrealizowany stylowo, z rzadko spotykaną elegancją 
i wdziękiem, oddający atmosferę tamtych lat – podbija 
serca widowni, jednocześnie bawi i wzrusza.

Wojciech Dąbrowski, tygodnik „Sąsiedzi”

Scenariusz i reżyseria: Janusz Szydłowski
Obsada: Małgorzata Duda-Kozera, Julita Kożuszek-Bor-
suk, Brygida Turowska, Konrad Marszałek, Julian Mere, 
Janusz Szydłowski

6.07 (sobota), godz. 21:00
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Koziołek Matołek
Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana, Bielsko-Biała

Spektakl Koziołek Matołek zrealizowany jest w atrakcyj-
nej dla widza i lubianej przez dzieci konwencji zabawy 
teatralnej. Wartka akcja, barwne przygody, zabawne 
sytuacje, humorystyczne zdarzenia, wyborowe aktor-
stwo i przebojowa muzyka wypełniają przedstawienie, 
czyniąc je atrakcyjnym i zapewniając widzom chwile 
niezapomnianego relaksu. 
A Koziołek przemierza świat, szukając swego miejsca na 
Ziemi. Odwiedza egzotyczne kraje, przebywa na dworze 
cesarskim, uczy się chińskiego, zaklina węże na targu 
w Bombaju, spotyka Indian i oczywiście przeżywa wiele 
emocjonujących przygód – groźnych, śmiesznych i po-
uczających. Jak zwykle wychodzi cało z każdej opresji 
i w chwale wraca do rodzinnego Pacanowa, odnajdując 
– całkiem blisko – to, co dla niego najlepsze.

Tekst: Kornel Makuszyński
Reżyseria: Lucyna Sypniewska
Obsada: Małgorzata Bulska, Maria Byrska, Katarzyna 
Pohl, Lucyna Sypniewska, Radosław Sadowski 

7.07 (niedziela), godz. 15:00
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Artur Andrus i Grupa 
MoCarta a w finale 
Diridonda
Autorski program najelegantszego kabaretowego ze-
stawu w Polsce!
Na jednej scenie pojawi się popularniejszy od Adele wo-
kalista – Artur Andrus – oraz najprawdziwszy kwartet 
smyczkowy – Grupa MoCarta.
Wszyscy eleganccy, młodzi, zdolni i umuzykalnieni. Ba-
wią i uczą. Tworzą i wykonują. Śpiewają i tańczą, czego 
najbardziej widocznym dowodem jest finałowa Diridon-
da. Nie wiedzą Państwo, co to? Nic straconego – zapra-
szamy na występ!

Występują: Artur Andrus z zespołem (Wojciech Stec, 
Łukasz Borowiecki, Paweł Żejmo)
Grupa MoCarta: Filip Jaślar, Michał Sikorski, Paweł Ko-
waluk, Bolesław Błaszczyk

7.07 (niedziela), godz. 20:00
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Koncert SBB

III Dzień Górnośląski

13.07 (sobota), godz. 19:00

SBB to jeden z najważniejszych zespołów w historii 
polskiego rocka. Od 1971 roku zagrali tysiące koncertów 
na całym świecie, dzieląc scenę z takimi gwiazdami, jak 
Mahavishnu Orchestra, Charles Mingus, Bob Marley, 
Soft Machine, Colosseum II czy Elton John. Jako pierwszy 
zespół z Polski wystąpili na festiwalu w Roskilde (1978). 
W Polsce, Niemczech i Czechach nagrali kilkanaście al-
bumów, spośród których Pamięć (1975), Welcome (1978) 
oraz Memento z banalnym tryptykiem (1980) są wymie-
niane wśród najlepszych płyt progresywno-rockowych 
w Europie. Od początku działalności muzycy współpra-
cowali z legendami polskiego rocka (Czesław Niemen, 
Halina Frąckowiak) i jazzu (Tomasz Stańko, Tomasz 
Szukalski). Okrzyknięci najlepszym rockowym triem 
od czasów Hendrixa i Cream, zdobyli uznanie w całej 
Europie. 
Po latach powrócili na scenę, nawiązując współpracę 
z Paulem Wertico, perkusistą znanym z Pat Metheny 
Group. Obecnie zespół regularnie nagrywa i koncertu-
je w składzie: Józef Skrzek (instrumenty klawiszowe, 
gitara basowa) i Apostolis Anthimos (gitara), zaprasza-
jąc do współpracy czołowych perkusistów z Polski (Irek 
Głyk, Krzysztof Dziedzic) i świata (Paul Wertico, Gabor 
Nemeth – ex-Locomotiv GT i Skorpio, Frank Parker).



7

Marika
Amatorski Teatr Naumiony, Ornontowice

III Dzień Górnośląski

Amatorski Teatr Naumiony działający przy ARTerii – 
Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach – funkcjo-
nuje od 2004 roku. Tworzą go osoby w różnym wieku, 
wystawiające sztuki zawsze w gwarze śląskiej.
Spektakl Marika Dariusza Dyrdy opowiada o losach wie-
lopokoleniowej rodziny mieszkającej na śląskiej przed-
wojennej wsi. Pierwsza część utrzymana w klimacie 
komedii  przedstawia życie  rodziny w okresie dwudzie-
stolecia, jej losy, problemy dnia codziennego, a także 
marzenia i pierwsze miłości. W drugiej części ukazano 
problem rozbicia rodzin w trakcie wojennej zawieruchy.
Spektakl porusza ważny i ciągle powracający temat przy-
należności Ślązaków do Polski, a także opowiada o historii 
Śląska. W przedstawieniu wykorzystano motywy śląskich 
obrzędów, m.in. polterabendu. 

Tekst: Dariusz Dyrda
Reżyseria: Iwona Woźniak
Spektakl z udziałem kapeli Śląskie Bajery z Ornontowic

13.07 (sobota), godz. 21:00
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Dwa serca
Teatr CoNieco, Białystok

14.07 (niedziela), godz. 15:00

Dwa serca są spektaklem ekologicznym. To już druga 
opowieść o strachach na wróble po Opowieści o dobrym 
sercu.
Mały Straszek „strasznie” nudzi się, stojąc z tatą w polu. 
Postanawia mu pomóc, przeganiając wszystkie wróble. 
W lesie trafia na głodnego lisa, który z rozpaczy grzebie 
w śmieciach. Na domiar złego ze śmieci powstaje Pasku-
da i jest zagrożeniem dla wszystkich zwierząt. Jednak 
dzielny Straszek przy pomocy przyjaciela Wiaterka  
pokonuje wszystkie przeszkody i jest w stanie przeko-
nać tatę, że „większymi szkodnikami od wróbli są ci, co 
zaśmiecają las”.

Tekst i reżyseria: Marian Ołdziejewski
Występują: Ewa Ołdziejewska, Marian Ołdziejewski
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Teatr CoNieco, Białystok

Zwariować można
Teatr Mały w Manufakturze, Łódź

Uwaga, uwaga! Młody policjant z Krakowa przyjeżdża do 
Katowic w ważnej sprawie. Czy prowadzi śledztwo? Czy 
tropi groźnego przestępcę albo ma zamiar rozwikłać za-
gmatwaną pajęczynę korupcyjnych powiązań w mieście 
mającym sławę wielu trudnych spraw, nie tylko krymi-
nalnych? Złorzeczy w duchu, krążąc swoim citroenem 
wokół ciągle remontowanego katowickiego dworca, ale 
w końcu dociera na znane osiedle Paderewskiego. Par-
kuje zgrabnie w osiedlowej uliczce i udaje się do jednego 
z bloków mieszkalnych w kwartale, no, mniejsza z tym…
Tak zaczyna się komedia Zwariować można wystawiona 
na scenie Teatru Małego w Manufakturze, autorstwa 
śląskiego aktora, reżysera oraz autora Michała Rosińskie-
go, który jakiś czas temu skroił ten zabawny tekst… Jak 
zakończy się historia młodego aspiranta policji? Nie będzie 
łatwo, jednak pomocna dłoń pewnej uroczej Pani Zofii oka-
że się ratunkowym kołem dla rzuconego na głęboką wodę 
sympatycznego policjanta.

Tekst: Michał Rosiński
Reżyseria: Mariusz Pilawski
Obsada: Loretta Ciachowicz, Małgorzata Lipka, Piotr 
Gawron-Jedlikowski, Teresa Makarska, Witold Łuczyński, 
Mariusz Pilawski

20.07 (sobota), godz. 21:00
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Bajka o Witku, co wielkim 
kompozytorem został

Bajka o Witku, co wielkim kompozytorem został to warsz-
taty muzyczno-artystyczne dla dzieci w wieku 7–11 lat 
w ramach obchodów Roku Lutosławskiego. Na finał 
warsztatów zaplanowana jest publikacja książkowa oraz 
wystawienie spektaklu.

Podczas dwutygodniowych warsztatów Bajka o Witku… 
dzieci opracują pod okiem dorosłych twórców tekst 
i scenografię bajki, a także zaangażują się w jej wysta-
wienie i promocję. Efektem tej pracy będzie nie tylko 
spektakl teatralny, ale i książka oraz audiobook, które 
później rozesłane zostaną do szkół, domów dziecka 
i świetlic środowiskowych.

Pomysłodawczyni projektu: Izabela Kosowska
Reżyseria: Rafał Jędrzejczyk
Tekst: Lidia Kućmierz
Współorganizator: Centrum Scenografii Polskiej

21.07 (niedziela), godz. 15:00

Centrum Kultury Katowice 
w ramach obchodów Roku Lutosławskiego
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Carmen. Bella Donna
Teatr Bagatela im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego, Kraków

Niezwykle atrakcyjna autorka poczytnych książek ku-
charskich, Carmen, uważa, iż „na miłość i na szampana ni-
gdy nie jest za późno”. Żyje według doskonale działające-
go schematu: „Mężczyzn co dwa lata trzeba utylizować”. 
Dniem morderstwa, a zarazem dniem początku nowego 
romansu, jest zawsze sylwester – tym razem jednak 
cały plan może wziąć w łeb, gdyż córka Carmen wraca 
przed czasem do domu, za nią zaś przybywa narzeczony 
o konserwatywnych poglądach oraz jego jeszcze bardziej 
konserwatywny ojciec. W dodatku kandydat na nowego 
kochanka może wcale nie być tym, za kogo się podaje, 
a na ścianie wciąż wisi portret męża Carmen…

Tekst: Stefan Vögel
Reżyseria: Paweł Pitera
Obsada: Ewelina Starejki/Anna Rokita, Angelika Ku-
rowska, Marcin Kobierski/Michał Kościuk, Przemysław 
Redkowski/Marek Kałużyński, Maurycy Popiel/Patryk 
Kośnicki, Jakub Bohosiewicz/Marek Bogucki

27.07 (sobota), godz. 21:00
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Pies przytulak
Divadlo PIKI, Pezinok / Słowacja

28.07 (niedziela), godz. 15:00

Jak tylko się narodził, było jasne, że nikt nie będzie go 
chciał. Dlatego znalazł się na śmietniku. Nie był najpięk-
niejszy, ale za to bardzo odważny, wytrwały i wierny, to-
też z pewnością musiał się znaleźć choć jeden człowiek, 
który by go pokochał. Wybrał więc sobie miłość jako 
życiową drogę. Los wielokrotnie go doświadczał, ale 
zawsze jakoś sobie radził. Często czuł się też jak pies, 
lecz wytrwale szedł naprzód. Czy w końcu osiągnął 
swój cel? Psy takie jak on nie mają zwykle szczęścia... 
Ale uwaga! To nie jest zwykły brzydki pies. To jest pies 
przez duże P.
Pies przytulak to przedstawienie o tym, jak Pies szukał 
miłości, o tym, że niejeden człowiek może mieć życie 
pod psem, albo o tym, że niejeden człowiek i niejeden 
pies są do siebie podobni.

Tekst: Daniel Pennac
Scenariusz: Katka Aulitisová 
Reżyseria: Katka Aulitisová, Ľubo Piktor 
Obsada: Katka Aulitisová, Ľubo Piktor 
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Flirt każdego może 
spotkać…

Początkowo nieśmiały flirt artystów Zespołu „Śląsk” 
z piosenką francuską przerodził się w profesjonalny, 
pełen emocji spektakl muzyczny. Artyści „Śląska” w nie-
codziennych, znakomitych rolach, piękne głosy, klimat 
paryskich teatrów i największe przeboje francuskich 
gwiazd – to wszystko połączył Flirt, który „każdego może 
spotkać…”. Milord, Padam Edith Piaf, Jef, Następny Brela, 
Amsterdam, Dzielna Margot Brassensa, Szabadabada 
z filmu Claude’a Leloucha Kobieta i mężczyzna, Nathalie 
Gilberta Bécaud, La Boheme Aznavoura czy tytułowy 
Flirt Michela Delpecha – to tylko kilka z piosenek, który-
mi czarują publiczność artyści. Widzowie są świadkami 
powstawania czegoś niezwykle pięknego i szlachetnego, 
co rodzi się powoli – flirtu, zarówno głównych bohaterów 
widowiska, jak i artystów Zespołu „Śląsk”, z nową formą 
ich artystycznej ekspresji.

Reżyseria: Tomasz Lorek, Kuba Abrahamowicz
Obsada: Katarzyna Grysko, Joanna Cierniak, Renata Dworak, 
Dariusz Żaczek, Marian Chrobok
Zespół muzyczny: Krzysztof Anczyk (piano), Piotr 
Mazur (kontrabas), Kacper Kalaga (klarnet), Krzysztof 
Kawa (skrzypce)

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” 
im. Stanisława Hadyny, Koszęcin 

oraz Teatr Inspiracji, Bielsko-Biała

3.08 (sobota), godz. 21:00
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Szałaputki
TeatRyle, Poznań

Szałaputki to opowieść o dwóch niesfornych kurcza-
kach, które wychowują się na podwórku pod bacznym 
okiem Mamy Kwoki. Ich ciekawość świata sprawia, że 
mama dwoi się i troi, by uchronić dzieci przed wszelkim 
niebezpieczeństwem, a zwłaszcza przed podstępnym 
Lisem. Niestety pewnego dnia Lisowi udaje się wykraść 
jedno z kurcząt. Na pomoc bratu wyrusza jego siostra 
– Szałaputka, która prosi o wsparcie małą, płochliwą 
Myszkę. Czy Myszka pokona swój strach? Czy pomoże 
Szałaputce uwolnić braciszka? O tym dowiecie się, oglą-
dając najnowsze przedstawienie teatru Marioli i Marcina 
Ryl-Krystianowskich.
To barwne i pełne humoru przedstawienie z morałem dla 
najmłodszych widzów. Zapraszamy!

Tekst: Maria Joterka 
Reżyseria i wykonanie: Mariola i Marcin Ryl-Krystianowscy

4.08 (niedziela), godz. 15:00
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TeatRyle, Poznań

4.08 (niedziela), godz. 20:00

Koncert 
Jaromíra Nohavícy
Kiedyś był artystą niszowym, tworzącym dla garstki 
miłośników songów. Potem podbił serca słuchaczy. 
Dziś jego kolejne utwory nie schodzą z pierwszych 
miejsc list przebojów. Jaromir Nohavica w swoich 
pieśniach łączy filozoficzną zadumę nad problemami 
świata z błyskotliwym dowcipem. Nic dziwnego, że 
grono jego fanów wciąż rośnie. Czeski bard podczas 
koncertu w ramach Letniego Ogrodu Teatralnego 
zaprezentuje utwory z najnowszej płyty oraz te 
znane od lat, uwielbiane nie tylko przez polską 
publiczność. Warto przy tym pamiętać, że pieśniarz 
układa koncertowy repertuar pod wpływem chwili, 
nastroju i oczekiwań odbiorców, co sprawia, że każdy 
jego występ staje się wydarzeniem niepowtarzalnym. 
Do zestawu wpadających w ucho i zapadających 
w serce pieśni dokłada jeszcze pełną ciepłego humoru 
konferansjerkę, dzięki której błyskawicznie nawiązuje 
kontakt z publicznością. Koncerty Jaromíra Nohavícy 
to wielkie wydarzenie artystyczne - a przy okazji 
i doskonała rozrywka.
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Katechizm Białego 
Człowieka

Bracia i Siostry!
Drodzy Pielgrzymi!

Dołóżcie starań, by wziąć udział w tym wspaniałym mo-
dlitewnym spotkaniu organizowanym przez firmę „Piel-
grzymka z Klasą Piotr Gawron sp. z o.o.” pod duchowym 
przewodnictwem Księdza Marka. Za cenę biletu wstępu 
macie szansę na zbawienie, a ponadto wykupiony obiad 
w hotelu „Pod Strzechą”, gdzie dostąpicie okazji zakupu 
po promocyjnych cenach innowacyjnych technologicz-
nie garnków Perptera.
Tegoroczna Pielgrzymka odbędzie się w intencji obrony 
wiary i wolności naszej Ojczyzny – Polski, matki, która 
wiele wycierpiała i wciąż na nowo cierpi.
Informuje się także, że w tym roku będziemy drukować 
nowy śpiewnik z aktualnymi pieśniami (6,50 zł/szt., 
2 szt.=10 zł) – stare śpiewniki są nieważne.

Tekst: Jarosław Murawski
Reżyseria: Mirosław Neinert
Występuje: Hubert Bronicki

Teatr Rawa  
w ramach projektu Młoda Scena Teatru Korez, Katowice

10.08 (sobota), godz. 21:00



17

Tuwimki
Teatr Pinokio, Łódź

11.08 (niedziela), godz. 15:00

Tuwimki to abstrakcyjna podróż w głąb dziecięcej wy-
obraźni, gdzie nawet dobrze znane wiersze przybierają 
niespodziewane kształty. W spektaklu utwory Juliana 
Tuwima stają się pretekstem do teatralnej zabawy 
z widzem, zabawy w znaki i znaczenia, gdzie nie tylko 
wiersze, ale też widz, aktor i scena nie poddają się jed-
noznacznej interpretacji. Wyśmienity humor, znakomita 
zabawa – ten spektakl musicie zobaczyć.

„Każdy z wierszy posiada swoją oprawę sceniczną oraz 
jakiś specyficzny rekwizyt. Co ciekawe jednak – histo-
rie zawarte w wierszach nie były jedynie zilustrowane 
przez zespół utalentowanych aktorów, ale stały się 
punktem wyjścia do nietypowego potraktowania przed-
miotu. Tak więc, dla przykładu, bohaterką opowieści 
o Kurce Złotopiórce została... upieczona na złoto kura 
podana na tacy”.

Marta Odziomek, „Dziennik Teatralny”

Tekst: Julian Tuwim
Opieka reżyserska: Konrad Dworakowski
Obsada: Danuta Kołaczek, Anna Sztuder-Mieszek, Łu-
kasz Bzura, Włodzimierz Twardowski
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Boski romans
Teatr Konsekwentny, Warszawa

Katolicka komedia romantyczna.
W świecie produktów, gdzie wszystko jest na sprzedaż, 
wiara staje się największą pokusą. Ile jest katolika we 
współczesnym Polaku? Czy można się nawrócić dla 
kobiety? Czy Kościół może być sexy?

Bogumił jest copywriterem, który odniósł sukces. 
Ma rodzinę, pracę i loft, a jednak nie umie się cieszyć. 
Dręczy go poczucie winy. Kłótnia z katechetką staje się 
początkiem niewiarygodnego romansu, który wywróci 
jego życie do góry nogami.

Boski romans to napisana specjalnie dla Teatru Konse-
kwentnego sztuka o nawróceniu, bankach i seksie.

Spektakl powstał dzięki stypendium Młoda Polska.

Scenariusz i reżyseria: Michał Walczak
Obsada: Andrzej Konopka, Agnieszka Przepiórska, Eliza 
Borowska, Blanka Kaczorowska, Piotr Ligienza 

17.08 (sobota), godz. 21:00
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Bajka o rozczarowanym 
rumaku Romualdzie

Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych

18.08 (niedziela), godz. 15:00

Koń, jaki jest, każdy widzi, ale nie każdy dostrzega, że 
zwykłe czterokopytne zwierzę z fantazyjną grzywą i za-
bójczym (dla much) ogonem może mieć swoje pragnie-
nia. O, tak, nasz rumak Romuald, przewrotnie nazywany 
Romkiem, pragnie wyjść z cienia, marzy o czynach wieko-
pomnych i chce zostać bajkowym bohaterem. 
Trzeba wiele uporu i sił, żeby, nie zważając na przeciw-
ności losu i własne słabości, osiągnąć upragniony cel. 
A co się stanie, jeśli przyjdzie Romkowi walczyć z drwinami 
złośliwców albo wyruszyć poza granice bajki, by zmierzyć 
się z nieznanym i obcym mu światem? Czy rozczarowany 
rumak Romuald zdoła odczarować niełaskawy los? 
Przedstawienie okraszone jest solidną dawką humoru 
słownego i sytuacyjnego, a jednocześnie potrafi wzru-
szyć niejednego widza. 

Tekst: Malina Prześluga
Reżyseria: Lech Chojnacki
Obsada: Bożena Oleszkiewicz, Małgorzata Olkowska, Ur-
szula Raczkowska,Jerzy Gronowski, Seweryn Mrożkiewicz
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Bobiczek Teatr Zagłębia, Sosnowiec

Urządzić pogrzeb czy wyprawić ślub? Zmarłą trzeba pocho-
wać, ale czterystu weselnych gości i osiemset kurczaków 
też nie może czekać! Rodzice panny młodej urodzili się dla 
ceremonii zaślubin swojej córki, więc uciekają przed informa-
cją o śmierci Alte Bobiczkowej, która to wieść przekreśli ich 
plany i marzenia. Przecież ślub to początek nowego i obietni-
ca lepszego życia, podczas gdy pogrzeb oznacza jego koniec 
i kres. Przed czym więc bohaterowie tak naprawdę uciekają? 
To strach przed śmiercią każe narzeczonym, a szczególnie 
ich rodzicom uciekać co sił w nogach, choćby na ośnieżone 
szczyty Himalajów. Widać przy tym komizm, ale i tragizm 
tych zmagań z przemijaniem. Laczek Bobiczek, który goni 
za orszakiem, by zawiadomić o śmierci i pogrzebie swojej 
matki, także ucieka, ale przed prawdą o sobie samym. Woli 
zakrywać swoje prawdziwe oblicze, zakładać maski, by 
nie zostać odrzuconym. Te poważne kwestie opakowano 
w formę lekkiej burleski, zakrapianej absurdem z dodatkiem 
gorzkiego humoru, tak typowego dla dramatów Hanocha 
Levina.

Tekst: Hanoch Levin
Reżyseria: Łukasz Kos
Obsada: Agnieszka Bałaga-Okońska, Maria Bieńkowska, Doro-
ta Ignatjew, Elżbieta Laskiewicz, Edyta Ostojak (PWST), Michał 
Bałaga, Aleksander Blitek, Kamil Bochniak, Marek Kossakow-
ski (gościnnie), Grzegorz Kwas, Zbigniew Leraczyk, Wojciech 
Leśniak, Henryk Jankowski, Henryk Pajda, Jan Pinkosz

24.08 (sobota), godz. 21:00
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O dziewczynce 
Katarzynce Czerwonym 
Kapturkiem zwanej

Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana, Będzin

Któż nie zna bajki o Czerwonym Kapturku? Któż nie sły-
szał opowieści o dziewczynce, która przemierzając las, 
spotkała złego wilka? 
Przygody Katarzynki Czerwonym Kapturkiem zwanej 
opowiadamy językiem współczesnym, co daje nam 
większą szansę na lepszy kontakt z młodym widzem. 
Dziś, w dobie niebezpieczeństw, na jakie narażone są 
dzieci ze strony „złych wilków” rozprowadzających 
narkotyki (w teatralnej wersji: kwiatki i cukierki), my, do-
rośli, zmuszeni jesteśmy do podjęcia wszelkich kroków 
prowadzących do uchronienia naszych pociech przed 
złem. Chcemy, żeby dziecko zrozumiało, jakie mogą być 
następstwa choćby rozmowy z takim „wilkiem”, oraz by 
wiedziało, że nie zawsze znajdzie się myśliwy, a w naszej 
wersji Duch Lasu, który ochroni Czerwonego Kapturka 
i pomoże mu zawrócić ze złej drogi.

Reżyseria: Adam E. Kwapisz
Obsada: Joanna Rząp, Karina Abrahamczyk-Zator, Edyta 
Dziura, Agnieszka Raj-Kubat, Dariusz Czajkowski, Jacek 
Mikołajczyk, Adam E. Kwapisz

25.08 (niedziela), godz. 15:00
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Gdy powiesz: Tak
Kabaret Hrabi

Gdy powiesz: Nie – ominie Cię widok potarganego i zwle-
czonego faceta na Twojej kanapie, ominie Cię jej wieczne 
narzekanie i zajęta w strategicznych chwilach łazienka. 
Przemyśl to! Jeszcze możesz rzucić welonem, krawa-
tem... czym tam chcesz i gnać przed siebie ile sił. Ku 
wolności, ku pustce.  
Ale gdy powiesz: Tak – otworzy się przed Tobą nowa 
przestrzeń. Ogromna i pełna przygód. Przecież tam jest 
fajnie, miło, ciepło… Ona będzie przy Tobie zawsze, gdy 
się obudzisz. Wstanie, kawy naparzy, jajecznicę na pomi-
dorach zrobi. Mało? Przytuli się. Mało? Dziewczyno – on 
będzie zawsze  zalegał w łóżku w czasie, gdy Ty w kuchni 
będziesz kroić chleb. Czy właśnie tego nie nazywa się 
szczęściem? Podarujcie sobie tę chwilę nieuwagi i pobie-
rajcie się. A nawet jak się rozwód zdarzy, bo wiadomo, że 
człowiek się może zagapić, to z rozwodu mogą być dwa 
śluby. Czyli zysk.
Hrabi zajmuje stanowisko: ślub – tak. 

Obsada: Joanna Kołaczkowska, Dariusz Kamys, Tomasz 
Majer, Łukasz Pietsch
Zespół weselny Bon Ton w składzie: Waldemar 
Franczyk, Karol Pietsch, Grzegorz Piotrowski, Bartek 
Pietsch, Paweł Pietsch

25.08 (niedziela), godz. 20:00
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Zweiundzwanzig
Benefis Roberta Talarczyka

Robert Talarczyk obchodzi dwudziestą drugą roczni-
cę niepracowania na kopalni „Wujek”. Zweiundzwanzig 
Jahre – piękna rocznica. Ciągną przez Polskę całą tłumy 
nieprzebrane, aby pokłonić się rzeczonemu i dłoń jego 
niespracowaną szczerym potokiem łez obmyć.
Aktorowie ze Warszawy (a znamienici nierzadko), Biel-
ska-Białej, a osobliwie z rodzimych Katowic występy 
a popisy szykują, ku zadowoleniu pamponia brynow-
skiego. Rządy Polski, Niemiec i Czech, o Słowacji nie 
wspominając, ordery i dyplomy ślą… Dla Cię to, Bracie 
i Przyjacielu, dla Cię, górniku niedoszły, ale jednak meta-
forycznie obecny w kulturze naszej…

31.08 (sobota), godz. 20:00
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Wesołe historie
Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum, Katowice

Na scenariusz Wesołych historii złożyło się pięć bajek, 
znanych dzieciom z książki pod tym samym tytułem. 
Jak żabki Jasia zabawiały, Koza, która prawdy nie mówiła, 
O kurce Złotopiórce i kogutku Szałaputku, Zabawa myszek, 
Jak sroczka gości przyjmowała to króciutkie, proste, 
zrytmizowane opowiastki, zawierające przede wszyst-
kim porcję beztroskiej zabawy, ale również czytelne dla 
maluchów puenty. 
Spektakl przeznaczony jest dla najmłodszych widzów, 
którzy z pewnością chętnie przyjmą zaproszenie do 
wspólnej teatralnej kreacji. 

Tekst: Ewa Szelburg-Zarembina
Adaptacja i inscenizacja: Zbigniew Poprawski
Reżyseria: zespół aktorski
Obsada: Katarzyna Prudło, Beata Zawiślak, Grzegorz 
Eckert, Mirosław Kotowicz

1.09 (niedziela), godz. 15:00
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Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum, Katowice

Teatr i maszyny
Letnie warsztaty twórcze dla dzieci w wieku 7–12 lat w CKK

Tegoroczna edycja warsztatów wakacyjnych ma różno-
rodną formułę. Polegała będzie na pracy indywidualnej, 
akcjach artystycznych, warsztatach projektowych oraz 
tworzeniu filmu animowanego. Dzieci zostaną zainspi-
rowane twórczością Krzysztofa Wodiczki i Tadeusza 
Kantora w taki sposób, żeby poprzez własne działania 
odkryć ich sztukę. 
Dzieci przejdą proces od momentu kreowania, aż do budo-
wy prototypów utopijnych maszyn. Druga część warsz-
tatów stanie się poszukiwaniem surrealnych manifestacji 
codzienności. Uczestnicy zastanowią się wspólnie nad ideą 
„realności najniższej rangi” Tadeusza Kantora oraz refleksją, 
że „przedmiot u progu śmietnika – kiedy jest wycofany z ży-
cia i już do niczego nie służy – zdobywa szansę dzieła sztuki”. 
Dowiedzą się także, czym jest ready-made, assemblage 
oraz obiekt. Podczas warsztatów zostaną wykorzystane 
różnorodne przedmioty, które posiadają określone właści-
wości – są trwałe, jednorazowe, wysokiej jakości, tandetne, 
odświętne, codzienne, poważne, dziecięce, eleganckie, 
praktyczne, unikatowe, masowe, naturalne, sztuczne, nowe, 
używane itp. Całości działań dopełni wspólna praca nad 
filmem animowanym. Efekty prac warsztatowych zostaną 
pokazane w formie wystawy finałowej na Ścianie Sztuki 
Dziecka 4 sierpnia br. Premiera filmu odbędzie się w listopa-
dzie 2013 roku podczas Gali 5-lecia projektu Future Artist. 

I część 22.07–27.07.2013, godz. 11:00–13:30
II część 29.07–2.08.2013, godz. 10:00–12:00
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Prace powstałe podczas warsztatów zostaną przekazane 
Chorzowskiemu  Centrum Pediatrii i Onkologii w formie 
stałej ekspozycji.
Udział w zajęciach jest bezpłatny; obowiązuje kolejność 
zgłoszeń. 
Zapisy: tel. kom. 609 687 401, ewa.kokot@ck.art.pl

Wystawa prac dziecięcych 
TEATR I MASZYNY

Wernisaż:
Niedziela 4.08.2013, godz. 16:00 (po spektalu dla dzieci) 
Wystawa: 4.08–30.09.2013

Wystawa będzie efektem wakacyjnych warsztatów, 
które w Pokoju Sztuki Dziecka w Centrum Kultury Kato-
wice poprowadzą Paweł Kula i Ewa Kokot oraz Grzegorz 
P. Kowalski. Formuła zajęć polega na pracy indywidual-
nej, akcjach artystycznych, warsztatach projektowych 
oraz tworzeniu filmów animowanych. Otwarcie wystawy 
już po raz siódmy będzie miało miejsce podczas Letniej 
Grządki Teatralnej. Dzięki otwarciu wystawy tuż po spek-
taklu dzieci mają okazję do kontaktu zarówno z teatrem, 
jak i sztuką wizualną.

Galeria Ściana Sztuki Dziecka
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Galeria Ściana Sztuki Dziecka

BILETY
Ceny biletów:

Spektakle dla dorosłych  – 15 zł (13 lipca wstęp wolny)

Grządka Teatralna (spektakle dla dzieci) – wstęp wolny

Kabarety i koncerty – 20 zł (13 lipca wstęp wolny)

Koncert Jaromíra Nohavícy – 45 zł

Nie prowadzimy rezerwacji ani przedsprzedaży.
Wstęp na przedstawienia dla dzieci jest wolny dla 
wszystkich.

Sprzedaż biletów:
Bilety są sprzedawane na godzinę przed rozpoczęciem 
spektaklu/koncertu.

Uwaga: 
Bilet wstępu nie gwarantuje miejsca siedzącego.

Więcej informacji na stronie  www.letniogrodteatralny.pl
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Współorganizator:

Sponsor:

Patroni medialni:

Organizatorzy:

Przyjaciele:

  www.letniogrodteatralny.pl



29PROGRAM 2013
LIPIEC SIERPIEŃ
6.07 (sobota), godz. 21:00 

Perły kabaretu Mariana Hemara 

Teatr Rampa, Warszawa

7.07 (niedziela), godz. 15:00 

Koziołek Matołek 

Teatr Lalek Banialuka 

im. Jerzego Zitzmana, Bielsko-Biała

7.07 (niedziela), godz. 20:00 

Artur Andrus i Grupa MoCarta 

a w finale Diridonda

    

13.07 (sobota)   

III Dzień Górnośląski

 godz. 19:00  

Koncert grupy SBB

godz. 21:00   

Marika 

Amatorski Teatr Naumiony, 

Ornontowice

14.07 (niedziela), godz. 15:00 

Dwa serca 

Teatr CoNieco, Białystok

20.07 (sobota), godz. 21:00  

Zwariować można 

Teatr Mały w Manufakturze, Łódź

21.07 (niedziela), godz. 15:00

Bajka o Witku, co wielkim 

kompozytorem został 

Centrum Kultury Katowice 

w ramach obchodów Roku 

Lutosławskiego

27.07 (sobota), godz. 21:00  

Carmen. Bella Donna 

Teatr Bagatela 

im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego,  

Kraków

28.07 (niedziela), godz. 15:00  

Pies przytulak 

Divadlo PIKI, Pezinok / Słowacja

3.08 (sobota), godz. 21:00   

Flirt każdego może spotkać… 

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” 

im. Stanisława Hadyny, Koszęcin 

oraz Teatr Inspiracji, Bielsko-Biała

4.08 (niedziela), godz. 15:00 

Szałaputki 

TeatRyle, Poznań

4.08 (niedziela), godz. 20:00

Koncert Jaromíra Nohavícy

10.08 (sobota), godz. 21:00  

Katechizm Białego Człowieka 

Teatr Rawa w ramach projektu 

Młoda Scena Teatru Korez, Katowice

11.08 (niedziela), godz. 15:00 

Tuwimki 

Teatr Pinokio, Łódź

17.08 (sobota), godz. 21:00  

Boski romans 

Teatr Konsekwentny, Warszawa

18.08 (niedziela), godz. 15:00 

Bajka o rozczarowanym rumaku 

Romualdzie

Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych

24.08 (sobota), godz. 21:00  

Bobiczek 

Teatr Zagłębia, Sosnowiec

25.08 (niedziela), godz. 15:00 

O dziewczynce Katarzynce 

Czerwonym Kapturkiem zwanej 

Teatr Dzieci Zagłębia 

im. Jana Dormana, Będzin

25.08 (niedziela), godz. 20:00 

Gdy powiesz: Tak 

Kabaret Hrabi 

31.08 (sobota), godz. 20:00  

Zweiundzwanzig

Benefis Roberta Talarczyka

1.09 (niedziela), godz. 15:00  

Wesołe historie 

Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum, 

Katowice


