Program
Dodano: 2016.01.21

PROGRAM
XIX EDYCJI FESTIWALU SZTUKI SŁOWA
&hellip;CZY TO JEST KOCHANIE?

20.03.2015
Sala Kina Światowid, godz. 19.00
Spektakl: DI, VIV I ROSE
Studenckie życie trzech przyjaciółek, pierwsze miłości, wariackie decyzje. Jak wpłyną na ich dalsze
życie? Wyjątkowa okazja aby zerknąć "od kuchni,, na relacje bratnich dusz. Kobiet nieprzeciętnych,
zabawnych i ciekawych życia. Codzienność ale bez rutyny. Historie pełne śmiechu i wzruszeń.
Budzący emocje, a zarazem zabawny spektakl o towarzyszkach życia na dobre i złe.

"Kiedyś myślałam, że dorastanie razem to nic więcej niż rośnięcie obok siebie, ale teraz wiem, że to,
jak rośniesz, w którą stronę ; zależy od ludzi, którzy rosną razem z tobą,,.

Na spektakl do Teatru Capitol, oraz w podróż przez życie Di, Viv i Rose zapraszają :
Joanna Brodzik - Di
Małgorzata Lipmann - Viv
Daria Widawska - Rose
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Reżyseria ; Maciej Kowalewski
Scenografia - Aneta Suskiewicz
Kostiumograf - Dorota Roqueplo
Przekład - Klaudyna Rozhin
Kompozytor ; Bartosz Dziedzic

22.03.2015
Koncert Galowy
Sala Kina Światowid, godz. 18.00

Koncert Laureatów XIX edycji Festiwalu Sztuki Słowa &hellip;Czy to jest kochanie?
oraz
Koncert zespołu RAZ, DWA, TRZY
"Największe przeboje,,

Należą do klasyki. Znają ich wszyscy. Prostotą i szczerością trafiają do każdego, są uniwersalni.
Bez względu na wiek - swój i odbiorcy, potrafią trafić w sedno i uchwycić to coś szczególnego, tu i
teraz. Ich utwory mają niesamowitą zdolność pobudzania do rozmowy, otwierają umysł i rozwiązują
język. Niewiele zespołów w Polsce może pochwalić się tak bogatą historią wspólnego grania.
Razem przeszli długą drogę przez wiele nurtów i stylistyk, od jarocińskiej sceny, po studio im.
Agnieszki Osieckiej. Stale imponują wrażliwością, spostrzegawczością i dystansem.
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,, Raz, Dwa, Trzy ; największe przeboje ,, to program, który zespół zaprezentuje w Elblągu.
Czarna Inez, Jesteśmy na wczasach, Czy te oczy mogą kłamać - to jedne z wielu piosenek, które
podbiły nasze serca.

21.03 ; 22.03.2015
PREZENTACJE KONKURSOWE
piosenka poetycka i recytacja

Przesłuchania konkursowe odbywać się będą w dwóch kategoriach ; recytacji oraz piosenki
poetyckiej. Do konkursu zaprosimy młodzież szkół ponadgimnazjalnych, studentów i dorosłych.

Prezentacje konkursowe w kategoriach:
21.03.2015 - recytacja
21.03.2015 ;piosenka poetycka
oraz konsultacje uczestników z jurorami
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