
Teatr Kamienica w Warszawie 
Jaime Salom 

„INTRYGA” (La Trama) 
przekład: Rubi  Birden 
reżyseria: Jan Englert 

scenografia: Jan Kozikowski 
kostiumy: Izabela Łapińska                                                                                                                           
premiera: 14 czerwca 2014 r.                                                                                                                             

Wielka miłość, zdrada, tajemnica, która nie może 
wyjść na jaw oraz zagadkowe morderstwo. 

Bogaty biznesmen stojący na progu bankructwa 
postanawia sfingować własną śmierć, zgarnąć 

pieniądze z polisy i zacząć nowe życie. Kto może 
wystawić fałszywy akt zgonu? Żeby plan się 

powiódł, trzeba przygotować misterną intrygę… 
Tajemnice, podejrzliwość, egoizm, hipokryzja, 

obłuda, ambicje, złość, zemsta i cynizm  
– wszystko to miesza się ze sobą, prowadząc do 

nieoczekiwanego zakończenia. 
Spektakl został wyróżniony podczas 

Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Prywatnych  
„Sztuka plus komercja” 2014. Zbigniew 

Zamachowski otrzymał tytuł Najlepszego Aktora za 
rolę detektywa. 

występują: 
Joanna Koroniewska 

Beata Ścibakówna  
(aktorka Teatru Narodowego)  

Szymon Bobrowski  
Tomasz Stockinger  

Zbigniew Zamachowski  
(aktor Teatru Narodowego)  

spektakl: 

30.XI. 2015 r., godz. 17:00 i 19:30 
czas trwania spektaklu: 110 min. z antraktem 

 
cena biletów: 

 I miejsca – 90 zł, II miejsca – 86 zł 
 

Agencja Artystyczna  
Jerzy Bończak KOMEDIE                                                                                                           

„KOCHAJ ALBO RZUĆ” 
reżyseria: Wiesława Szymańska - Niemaszek 

choreografia: Artur Dobrzański                                                                                                              
opracow. muz. i aranżacje: Hadrian Filip Tabęcki 

scenografia i kostiumy:  Dominika Skaza                                                                                                 
premiera: 13 marca 2014 r. 

Monologi i piosenki przedwojennych i współ-
czesnych autorów tworzą opowieść  o miłości,  

zazdrości, nienawiści, rozstaniach  
i powrotach między kobietą i mężczyzną. Znane 

wszystkim rozterki nie dotyczą tylko młodych, czy 
tylko starszych par, ale również związków między 
starszą kobietą a młodszym mężczyzną i młodą 

kobietą i starszym mężczyzną.  Spektakl opowiada 
o tym wszystkim w sposób lekki i zabawny. Sposób 

zdobywania mężczyzny opisany między innymi 
przez Tuwima i Młynarskiego, czy zdobywania 

kobiety widziany oczami Hemera, Marianowicza  
i Załuckiego, a do tego jeszcze pomysł reżysera, 

żeby piosenkę i monolog  zamienić na dialog 
powoduje, że spektakl staje się nie tylko prezen-

tacją znanych wszystkim przebojów, ale jest wspa-
niałą komedią, graną przy tym przez znakomitych 
aktorów, świetnie czujących się w tym gatunku. 

występują: 
Katarzyna Jamróz, Maria Pawłowska 

Jacek Bończyk, Cezary Morawski 
Przemysław Sadowski  

zespół muzyczny „Kameleon” w składzie: 
Witold Cisło - perkusja, gitara  

Radosław Labakhua - skrzypce, trąbka  
Hadrian Filip Tabęcki - fortepian, klawisze 

spektakl: 
3.XII.2015 r., godz. 17:00 i 19:30 

czas trwania spektaklu: 120 min. z antraktem 
cena biletów: 

I miejsca – 85 zł, II miejsca – 81 zł 
 

Międzynarodowa Grupa Operowa  
Sonori Ensemble 

„MOZARTIADA” 
Najpiękniejsze sceny z oper  

Wolfganga Amadeusa Mozarta. 
Wyjątkowy wieczór z muzyką tego największego 

mistrza opery. Niezapomniana podróż w świat 

klasycyzmu i spotkanie z bohaterami czterech 

najsłynniejszych oper wiedeńskiego 

mistrza: Czarodziejskiego fletu, Wesela Figara, Don 

Giovanniego i Cosi fan tutte. Orszak Królowej Nocy, 

szaleństwa Don Juana, podstępy i intrygi, bogactwo 

scen ansamblowych i znakomita, ponadczasowa 

muzyka w wykonaniu artystów europejskich scen 

operowych. 

premiera: grudzień 2012/ styczeń 2013 

wykonawcy:  

Agnieszka Drożdżewska (sopran, Wrocław) 

Barbara Spitzer (sopran, Wiedeń) 

Anna Wilczyńska (sopran, Wrocław) 

Izabela Strzelecka (mezzosopran, Wrocław) 

Tomasz Tracz (tenor, Białystok) 

Ivo Michl (baryton, Praga) 

Witold Janusz (fortepian, Wrocław) 

gościnnie: 

Kwartet Smyczkowy „Chilla Quartet” 
prowadzenie: 

Martyna Witowska (Teatr Ad Spectatores, Wrocław) 

koncert: 5.XII.2015 r., godz. 18:00 

czas trwania koncertu: 120 min. z przerwą 
 

cena biletów:  
I miejsca – 54 zł, II miejsca – 50 zł 

 



Teatr Scena Prezentacje 
w Warszawie 
Carey Perloff  

„POKREWIEŃSTWO DUSZ” 
przekład: Beata Geppert 

scenografia: Marcin Stajewski 
kostiumy: Ewa Zaborowska 
reżyseria: Romuald Szejd 

prapremiera: maj 2015 r. 
Sztuka „Pokrewieństwo dusz”, będąca swobodną  
adaptację Fedry Racine’a, opowiada o związku 
między dojrzałą kobietą, redaktorką naczelną 
gazety z San Francisco, a młodym reporterem 

pracującym w tej gazecie, budzącym w niej coraz 
silniejszą fascynację. Nieuchronnie mieszając życie 

osobiste z zawodowym, te dwie postaci dają się 
zapętlić w trudnym, oszałamiającym,  ale  

i niszczącym związku, a wszystko na oczach 
nieświadomego sytuacji świadka: najlepszej 

przyjaciółki głównej bohaterki, a zarazem zaborczej 
matki bohatera. 

występują:  
Maria Pakulnis  

Małgorzata Pieczyńska  
Antoni Pawlicki  
oraz w roli Fedry 

Anna Chodakowska (nagranie) 
spektakl: 

7.XII.2015 r., godz. 18:00 
czas trwania spektaklu: 120 min. bez antraktu 

 
cena biletów: 

 I miejsca – 75 zł, II miejsca – 71 zł 
 
 
 
 
 

Teatr Ateneum w Warszawie 
Deirdre  Kinahan  

„BŁOGIE DNI”  
(Halcyon Days) 

przekład: Joanna Crawley 
reżyseria: Wojciech Urbański 
scenografia: Maja Skrzypek 

muzyka: Dominik Strycharski 
światło: Michał Głaszczka 

asystentka reżysera: Anika Idczak 
prapremiera polska: 19 września 2015, Scena 61 

Deirdre Kinahan, młoda Irlandka, napisała 
przepiękną, nostalgiczną i trochę dramatyczną 
sztukę  o wspólnych błogich dniach samotnej 
starszej pani i równie niemłodego mężczyzny, 

byłego aktora. Zetknął ich przypadek zamieszkania 
w domu, gdzie samotność miesza się ze 

wspomnieniami lepszych czasów, i gdzie na nic już 
za bardzo nie można liczyć – poza wzajemnym 
wsparciem  i zrozumieniem. Ale czy dni starości 
mogą być błogie? Czasami mogą. Chociaż …  

I w tym miejscu oddajemy głos parze wspaniałych 
aktorów, Jadwidze Jankowskiej - Cieślak i Janowi 

Peszkowi. 

występują: 
Jadwiga Jankowska-Cieślak, Jan Peszek 

spektakl: 
8.XII.2015 r., godz. 18:00 

czas trwania spektaklu: 145 min. bez antraktu 
cena biletów: 

I miejsca – 80 zł, II miejsca – 76 zł 
 

--------------------------------------------------------------- 
Imprezy towarzyszące XXXVIII BDT:  

Wystawa, Barbara Gołaszewska - scenografia 
24 listopada -13 grudnia 2015 r. 

Warsztaty scenograficzno – aktorskie 
pod kierunkiem Barbary i Włodzimierza Gołaszewskich 

24 listopada 2015 r. 
 

Tarnobrzeski Dom Kultury 

XXXVIII BARBÓRKOWA 
DRAMA TEATRALNA 

 
patronat: Prezydent Miasta Tarnobrzega   

 

P R O G R A M 
 

Rezerwacja biletów dla zakładów pracy                                                                                              
od 3.XI. 2015 r. (wtorek) w  godz. 8.30 – 15.30  

na specjalnym formularzu.                                                                                                                           
Formularz do pobrania na www.tdk.tarnobrzeg.pl                                                                                 

Rezerwacje nadesłane pocztą elektroniczną  
i faksem nie zostaną zrealizowane!                                  

Sprzedaż biletów dla osób indywidualnych  
od 9.XI. 2015 r. (poniedziałek) w godz. 8.30 - 17.00  

z wyłączeniem: 11.XI. 2015 r., sobót i niedziel.                                                                                        
Odbiór biletów z rezerwacji grupowych 

w dniach 12 – 20.XI.2015 r. w godz. 8.30 – 15.30. 
Po tym terminie nieodebrane bilety zostaną 

przekazane do sprzedaży indywidualnej. 
Informacje, rezerwacje i sprzedaż biletów: 

TDK – Dział Organizacji Imprez  
pokój 47, tel. 15 822 21 10, w. 32 

 

Prosimy o wcześniejsze przybycie na spektakl. 
TDK nie dysponuje parkingiem dla widzów, wokół 

budynku jest ograniczona liczba miejsc parkingowych. 

 

http://www.tdk.tarnobrzeg.pl/

