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

21.03.2013
Sala Kina Światowid, godz. 19.00
Spektakl "JABŁKO,,
w wykonaniu: Małgorzaty Foremniak, Joanny Koroniewskiej i Jana Jankowskiego

JABŁKO to sztuka o miłości, zdradzie i umieraniu, opowiedziana niebanalnie i poetycko. Spektakl
tylko dla widzów dorosłych.
Po piętnastu latach współżycia małżeństwo Lyn (Małgorzata Foremniak) i Andy&#39;ego (Jan
Jankowski) przeżywa kryzys. Ona - energiczna agentka nieruchomości, on - bezrobotny nieudolnie
poszukujący pracy znajduje pocieszenie w ramionach młodszej kobiety (Joanna Koroniewska).
Wkrótce jednak okazuje się, że Lyn...
JABŁKO, opowieść o małżeńskim trójkącie, to pretekst do poruszenia ważnych problemów w życiu
każdego, dorosłego człowieka: od braku więzi między małżonkami i chęci młodych ludzi, którzy
pragną żyć bez zobowiązań, po walkę z ciężką, śmiertelną chorobą. To wszystko sprowadza się do
próby odnalezienia odpowiedzi na pytanie: czym jest miłość? Namiętność? Człowieczeństwo?
JABŁKO, opowieść o sile prawdziwego uczucia, o skomplikowanej naturze ludzkich zachowań i
wzajemnych relacji, o nie oczywistości wyborów i emocji, wreszcie - co najważniejsze - przepiękna i
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wartościowa opowieść o dojrzałej miłości ze wspaniale napisanymi rolami.

22.03.2013
Sala Kina Światowid, godz. 20.00
Koncert Marii Peszek
"Jezus Maria Peszek,,

,,Jezus Maria Peszek,, to trzecia solowa płyta Artystki. Album miał premierę jesienią 2012 i, jak
mówi artystka, jest to rzecz bardzo osobista, mocna, brutalna i piękna. Nowa płyta jest rewoltą,
także dla samej Marii, która tym razem współkomponowała i współprodukowała album. Maria
Peszek przyzwyczaiła nas do kontrowersji. Jak będzie tym razem? Na nowej płycie nie ma żadnego
brzydkiego słowa, nie ma też nawet słowa o seksie ... A jednak to właśnie ten album wydaje się być
najbardziej przejmujący i bezkompromisowy. Mówi się, że trzecia płyta to prawda o artyście. Dla
Marii ta płyta jest niewątpliwe najważniejsza.

24.03.2013
Koncert Galowy
Sala Kina Światowid, godz. 18.00

Koncert Laureatów XVII edycji Festiwalu Sztuki Słowa &hellip;Czy to jest kochanie?
oraz
"Piosenki Starszych Panów ; Zimy Żal,,
w wykonaniu: Magdy Umer, Piotra Machalicy oraz Zbigniewa Zamachowskiego
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z towarzyszeniem zespołu w składzie:
Wojciech Borkowski ; fortepian
Adam Cegielski ; kontrabas
Czesław Bartkowski - perkusja

Scenariusz i reżyseria ; Magda Umer
Opracowanie muzyczne ; Wojciech Borkowski

Artyści zauroczeni twórczością Kabaretu Starszych Panów oraz tekstami ich piosenek, które nie
tylko weszły do codziennego języka Polaków, lecz także stały się niedoścignionym wzorem
artystycznego kunsztu, przygotowali wyjątkowy koncert, który zaprezentują podczas tegorocznej
edycji Festiwalu Sztuki Słowa &hellip;Czy to jest kochanie?
To znakomite, rozpoznawalne w całym kraju trio - Magda Umer, Piotr Machalica i Zbigniew
Zamachowski - zachwyci widzów swoimi pełnymi humoru kreacjami aktorskimi oraz
charakterystycznymi umiejętnościami wokalnymi.

22.03 ; 24.03.2013
PREZENTACJE KONKURSOWE
piosenka poetycka, recytacja, teatr jednego aktora

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