26 października 2022 I 12:00
II Liceum Ogólnokształcące w Koninie
ul. 11 Listopada 7a

BEZPIECZNE MIEJSCE
Reżyseria: Tomasz Fryzeł
Teatr Łaźnia Nowa

Jakie jest Twoje bezpieczne miejsce?
Przedstawienie to opowieść o ludziach z kryjówki – o tych,
którzy we wszystkim widzą koniec wszystkiego. Którzy
nieustannie odczuwają nadciągającą katastrofę. Jako
widzowie razem z dwójką performerów bierzemy udział
w medytacji nad postaciami. Aktorzy opowiadają
o bezpiecznym miejscu bohaterów. O schronieniu, jakie
w obliczu lęków przed światem daje im ich własne – fizyczne
i metaforyczne – wnętrze. To miejsce, w którym można
przyjrzeć się sobie i swoim lękom. Współuczestnicząc
w intymnej introspekcji będziemy mieć okazję
do przejrzenia się w oczach drugiego – takiego samego
lub innego.

Obsada:
Kinga Bobkowska
Adam Borysowicz

bilet: 20 zł I czas: 60 minut I młodzież i dorośli

6 listopada 2022 I 18:00
CKiS-DK Oskard I Aleje 1 Maja 7a

17 listopada 2022 I 18:00
CKiS-DK Oskard I Aleje 1 Maja 7a

25 listopada 2022 I 19:00
CKiS-DK Oskard I Aleje 1 Maja 7a

ROMANS

ŚMIERĆ NA GRUSZY

TYRAN

Reżyseria: Natalia Sakowicz
Białostockie Stowarzyszenie Artystów Lalkarzy

Reżyseria: Łukasz Kos
Stowarzyszenie Teatralne CHOREA

Reżyseria: Jakub Lewandowski
Wrocławski Teatr Pantomimy
im. Henryka Tomaszewskiego

Oderwij się od szarej rzeczywistości i popłyń ze mną
do lepszego miejsca. Odpręż się. Spełnię twoje najskrytsze
marzenia. Czego pragniesz? Ulgi? Wolności? Siły?
Dam ci to wszystko, tylko złap mnie, ściśnij, weź ze sobą
do domu. Jestem obietnicą przygody, ekscytującą podróżą
w nieznane. Nie wiesz, co cię czeka. Zatraćmy się razem.
Cin cin! Za miłość! Za nas!

W czasach, gdy po dekadach względnego pokoju
i poczucia bezpieczeństwa trzech kolejnych pokoleń,
stajemy na naszym kontynencie wobec zagrożenia życia
i wszystko wymyka się spod kontroli. Ostatnie dwa lata
zostały naznaczone piętnem pandemii, poczuciem
odosobnienia, lękiem przed nieznanym. Dziś wojna staje się
realnym losem narodów Europy. Śmierć krąży wokół, a jej
znaczenie wydaje się mieć wymiar inny niż zwykle.

Przedstawienie otrzymało m.in. nagrodę główną
"Kryształowa Pestka" na XIII Międzynarodowym Festiwalu
Teatrów i Kultury Awangardowej "Pestka" w Jeleniej Górze.
Spektakl powstał w ramach Stypendium Ministra Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu Młoda Polska dla Natalii
Sakowicz na rok 2020 oraz Stypendium Artystycznego
Marszałka Województwa Podlaskiego.
Zapraszamy na spektakl o miłości, która wyzwala
i więzi jednocześnie.

Teatr CHOREA realizuje „Śmierć na gruszy”, najbardziej
znany dramat Witolda Wandurskiego. Ta satyra
na kapitalizm i militaryzm oparta została na ludowej
baśni o uwięzieniu Kostuchy i spowodowanych nim
negatywnych konsekwencjach dla ludzkości, zmuszonej
wywołać wojnę dla zabicia kilku milionów osób…

Obchodzona w tym roku setna rocznica premiery filmu
„Nosferatu – symfonia grozy” w reżyserii F.W. Murnaua
stała się dla twórców pretekstem do twórczego
wykorzystania postaci wampira – Nosferatu i zbadania
zjawiska tyranii we współczesnym teatrze.
Punktem wyjścia do pracy nad „Tyranem” jest problem
wykorzystywania innych ludzi do własnych celów,
żerowania na ich energii i pomysłach. Twórcy pragną
obśmiać zależności, które istnieją nie tylko w teatrze,
ale w każdym zamkniętym światku. Postać Nosferatu
będzie w przedstawieniu symbolem tyrana-reżysera,
wysysającego z aktorów ich twórczą energię.

Obsada:
Natalia Sakowicz

Obsada:
Joanna Chmielecka, Joanna Filarska, Paweł Głowaty,
Julia Jakubowska, Michał Jóźwik, Sara Kozłowska,
Małgorzata Lipczyńska, Anna Maszewska,
Wiktor Moraczewski, Ewa Otomańska, Elina Toneva,
Tomasz Rodowicz

Obsada:
Artur Borkowski, Agnieszka Charkot, Izabela Cześniewicz,
Agnieszka Dziewa, Wojciech Furman (gościnnie),
Anna Nabiałkowska, Jakub Pewiński (gościnnie),
Monika Rostecka

bilet: 20 zł I czas: 70 minut I młodzież i dorośli

bilet: 20 zł I czas: 90 minut I młodzież i dorośli

bilet: 20 zł I czas: 75 minut I młodzież i dorośli

24 września 2022 I 20:30
I Liceum Ogólnokształcące w Koninie
ul. A. Mickiewicza 14

EXPERYMENT
Reżyseria: Piotr Jankowski
Fundacja Piotra Jankowskiego

„Experyment” to spektakl inspirowany stanfordzkim
eksperymentem więziennym Philipa Zimbardo z 1971 r.
Niezwykle istotny głos w obecnych czasach.
Jak dobrze w rzeczywistości znamy samych siebie?
Czy możemy z przekonaniem przewidzieć, do czego
bylibyśmy zdolni lub czego nigdy byśmy nie zrobili
w całkowicie nowych dla nas okolicznościach?
Co powoduje, że zwyczajni ludzie radykalnie zmieniają
swoje zachowanie? Na co pozwalamy sobie pozostając
anonimowymi? Czy i w jakim stopniu poczucie władzy
i przypisane role zmieniają nas? Jak zło rodzi się w człowieku?
Spektakl zaprezentowany zostanie w nietypowej przestrzeni
– sali gimnastycznej I LO w Koninie.

26 września 2022 I 12:00
CKiS-DK Oskard I Aleje 1 Maja 7a

11 października 2022 I 19:00
CKiS-DK Oskard I Aleje 1 Maja 7a

19 października 2022 I 19:00
CKiS-DK Oskard I Aleje 1 Maja 7a

21 października 2022 I 18:00
CKiS-DK Oskard I Aleje 1 Maja 7a

NIE-BOSKA KOMEDIA

FAKTORIA
PRZYJEMNOŚCI

MADAGASKAR

TU RZĄDZĄ LALKI

Reżyseria: Gosia Dębska
Fundacja Teatr PAPAHEMA

Reżyseria: Artur Romański
Teatr Lalek „Pleciuga”

„Madagaskar” to – jak opisują jego twórcy - horror
metafizyczny inspirowany losami wybitnych Polaków
żydowskiego pochodzenia. Spektakl w reżyserii Gosi
Dębskiej powstał w koprodukcji Teatru Papahema
i Teatru Żydowskiego w Warszawie.

Koniec z pociąganiem za sznurki. Koniec z zimnymi dłońmi,
nieczułymi lalkarzami i ludźmi, którzy mówią na nich „kukiełki”.
Kukiełki z „teatrzyku”. Po tylu latach podkulania ogona
i wykonywania bez mrugnięcia okiem wszystkich aktorskich
poleceń, lalki poszły po rozum do głowy… A może jednak nie?

Reżyseria: Piotr Tomaszuk
Teatr Wierszalin

Teatr Wierszalin w ostatnich latach konsekwentnie
trzyma się wielkiego repertuaru romantycznego
i neoromantycznego. Jest to chyba jedyny tego typu
przypadek w Polsce. W lipcu ubiegłego roku, w związku
z trzydziestoleciem Wierszalina, miała miejsce premiera
„Nie-Boskiej komedii” Zygmunta Krasińskiego.
Już 26 września będziemy mieli niepowtarzalną okazję
zobaczyć ten wyjątkowy spektakl na żywo w Koninie,
podczas tegorocznej edycji projektu Teatr Polska!
„Wchodzenie w głąb klasyki jest dla mnie najpiękniejszym
prezentem od Wierszalina, którego przedstawienia oglądam
od lat. Powrót do dzieł romantyków jest dla mnie też
bolesnym rozstaniem z ideałami, które widziałam jako
studentka polonistyki” (Dorota Sokołowska, Polskie Radio Białystok).

Reżyseria: Agata Biziuk
Fundacja Mikro Teatr

Czym jest przyjemność? Odpowiedzi na to pytanie
poszukuje każdy, umilając sobie codziennie trudy życia
w dowolny sposób. A jak to jest: współtworzyć produkty
w Fabryce Przyjemności? Na to pytanie odpowiedź znają
pracownicy i pracowniczki najstarszego zakładu
produkującego czekoladę w Warszawie.
Jak wiadomo, miejsce pracy tworzą ludzie. W dobrej
atmosferze umiemy podołać najtrudniejszym zadaniom.
Twórca tej fabryki nauczył swoich pracowników jedności
i zawiązywania długotrwałych przyjaźni.
Nasza opowieść pozwala na wysłuchanie tego, co mają
do powiedzenia ci, którzy tworzyli historię tego miejsca.
Co więc kryje się pod szyldem ogólnodostępnej
„przyjemności”?

Spektakl „Tu rządzą lalki” to pełen absurdalnego humoru
projekt, w którym znalazło się kilkanaście piosenek napisanych
przez najlepszych polskich tekściarzy i dramaturgów.
Muzyka na żywo, zaskakująca oprawa wizualna i bogata
choreografia tworzą opowieść o potrzebie bycia zauważonym
i ważnym. Ale też o bezgranicznej przyjaźni, która czasami
w kryzysie i starciu potrafi wybrzmieć najpiękniej.

Madagaskar – egzotyczna wyspa u wybrzeży Afryki.
Niespełniony sen Polaków o kolonialnym imperium.
Francja była niegdyś gotowa odstąpić Polsce swoją
kolonię, pod warunkiem, że Polska wyśle tam wszystkich
Żydów z Europy. Oferta na tyle kusząca, że nawet
rozpoczęto przygotowania…
Jednak był już rok 1936, marzenia o koloniach szybko się
rozwiały i – pomimo chwytliwego hasła:
„Żydzi na Madagaskar” – plan nigdy nie doszedł do skutku.

Wśród autorów tekstów są m.in. Artur Barciś,
Tomasz Jachimek, Szymon Jachimek i Artur Andrus.

Obsada:
Paulina Moś, Helena Radzikowska, Paweł Rutkowski,
Piotr Sierecki, Mateusz Trzmiel, Marek Węglarski

Obsada:
Maja Bartlewska, Rafał Hajdukiewicz, Paulina Lenart-Majtas,
Kasia Majewska, Grażyna Nieciecka-Puchalik, Maciej Sikorski,
Krzysztof Tarasiuk, głos lalki z offu Mirek Kucharski

Zapraszamy na spektakl o smaku gorzkiej czekolady!
Obsada:
Wojciech Dolatowski, Dominik Fijałkowski, Marta Jankowska,
Piotr Jankowski, Magda Kasperowicz, Klara Kaszkowiak,
Dominika Kozak, Mateusz Miernik, Anna Nowak,
Julia Ostaszewska, Monika Pawłowska, Jan Popis,
Marek Puchowski, Mateusz Sikorski, Justyna Stankiewcz

Obsada:
Rafał Gąsowski, Mateusz Stasiulewicz, Dariusz Matys,
Monika Kwiatkowska, Katarzyna Wolak,
Magdalena Dąbrowska, Piotr Tomaszuk,
Mateusz Kasprzak, Adrian Jakuć-Łukaszewicz

Obsada:
Anna Domalewska, Dominika Majewska, Rafał Derkacz
głos z offu: Karolina Burek

(ze specjalnym udziałem Gołdy Tencer w roli Prażmatki
i Krystyny Czubówny w roli Krystyny Czubówny)

z udziałem zespołu muzycznego pod kierownictwem
Tomasza Lewandowskiego

bilet: 20 zł I czas: 80 minut I młodzież i dorośli

bilet: 20 zł I czas: 90 minut I młodzież i dorośli

bilet: 20 zł I czas: 60 minut I młodzież i dorośli

bilet: 20 zł I czas: 90 minut I młodzież i dorośli

bilet: 20 zł I czas: 60 minut I wszyscy

