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FILHARMONIA SUDECKA TEATR LALKI I AKTORA TEATR DRAMATYCZNY TEATR ZDROJOWY STARA KOPALNIA WOK

spektakl

Wałbrzych: Nerwica 
natręctw

29.05.2022

spektakl

Nie bój się, Dziadku!

26.06.2022

spektkal

DAISY

11.06 2022

spektakl

Śpiąca Królewna.

1.06.2022

koncert

BLACK DIAMONDS 
FESTIVAL 2022

3-5.06.2022

koncert
Dni 

Wałbrzycha

27-28.05.2022

CZERWIEC W „LALKACH”
Czerwiec, czyli ostatnia prosta 
przed końcem sezonu w Teatrze 
Lalek, to wiele propozycji spek-
taklowych dla dzieci w każdym 
wieku. Dominować będzie klasy-
ka literatury dziecięcej, ale nie za-
braknie również nowości. 

W pierwszą niedzielę miesiąca 
(5.06/ 12:30) zobaczymy CZARNO-
KSIĘŻNIKA Z KRAINY OZ w re-
żyserii Arkadiusza Klucznika. Spek-
takl opowiada o podróży Dorotki, 
dziewczynki mieszkającej w stanie 
Kansas, która dzięki splotowi zda-
rzeń przenosi się z szarego Kansas 
do  kolorowej, sztucznej i magicznej 
Krainy Oz. Chcąc odnaleźć drogę 
powrotną do domu, Dorota spotyka 
zarówno dobre, jak i złe postaci. Jej 
przyjaciółmi stają się surrealistyczni 
bohaterowie: Strach na Wróble, Bla-
szany Drwal i Lew. Każdy z nich po-
szukuje fragmentu swojej osobowo-
ści i wspólnie z Dorotką przeżywają 
barwne przygody.

AKADEMIA PANA KLEKSA na 
podstawie znanego tekstu Jana Brze-
chwy w reżyserii Karoliny Macie-
jaszek, to druga z repertuarowych 
propozycji czerwca (12.06/ 12:30). 
AKADEMIA… to przestrzeń nie 
tylko dla nieograniczonej wyobraź-
ni, ale także wolności. To azyl dla 
wszystkich wykluczonych, słabeuszy 
i dziwaków, którzy nie potrafią od-
naleźć się we własnym środowisku. 
To miejsce, gdzie każdy czuje się 
jak u siebie: dobrze i bezpiecznie. 
To przede wszystkim szkoła, gdzie 
najważniejsze są potrzeby dziecka i 
rozwój jego osobowości, a nie rygo-

rystyczna nauka. Spektakl dedyko-
wany jest dzieciom w wieku 7+. 

Tego samego dnia (12.06 i 26.06/ 
16:00) na Małej Scenie Teatru zo-
stanie zaprezentowany spektakl dla 
najnajów – RAZ, DWA, TRZY… w 
reżyserii Seweryna Mrożkiewicza. 
Nie jest to typowe przedstawienie 
lecz muzyczno-ruchowa zabawa dla 
rodziców z dziećmi. - To wyliczanki, 
które uruchomią każde ciało, zarów-
no to małe, jak i to duże – mówi Ka-
rolina Sobolewska z TLiA. - To prze-
de wszystkim spełnienie nieodpartej 
potrzeby ruchu, rytmu i dźwięku, 
jakie nosi w sobie każde dziecko – 
dodaje.
SZEWCZYK DRATEWKA to kolej-
na spektaklowa propozycja (19.06 / 
12:30), opowiadająca o sile pomocy 

i serdeczności, o tym że często nie 
trzeba nic posiadać, aby komuś po-
móc i o tym, że pomaganie nie za-
wsze jest łatwe – ale zawsze jest warte 
wysiłku. Przedstawienie adresowane 
jest do dzieci w wieku 3+.

W ostatnią niedzielę sezonu za-
praszamy na najnowszą produkcję 
wałbrzyskiej sceny lalkowej. Będzie 
to spektakl NIE BÓJ SIĘ, DZIAD-
KU! w reżyserii Moniki Woronicz 
(26.06/12:30).  Przedstawienie jest 
przyczynkiem do rozmowy na temat 
strachu. Każdy z nas czegoś się boi – 
nieważne, czy jest duży, mały, mądry 
czy głupi. Wraz z bohaterką spekta-
klu - małą zajęczycą Stefcią - uczymy 
się pokonywać strach, zmierzamy 
się z nim i dostajemy siłę, by zacząć 
wspierać w tym temacie innych.

BILETY 21 zł

KASA BILETOWA czynna w soboty 
i niedziele godzinę przed rozpoczę-
ciem spektaklu/ tel: 74 666 73 41.
KUP BILET ON-LINE bilety.teatrla-
lek.walbrzych.pl
TEATR LALKI I AKTORA W WAŁ-
BRZYCHU ul. Jana Brzechwy 16, 
58-300 Wałbrzych

tekst/foto: Teatr Lalki i Aktora

TEATR LALKI I AKTORA

bilety.teatrlalek.walbrzych.pl
Zeskanuj kod QR i kup bilet



TEATR DRAMATYCZNY IM. JERZEGO SZANIAWSKIEGO W WAŁBRZYCHU

Osoba i historia najsławniej-
szej wałbrzyszanki zasługują 
na przedstawienie wykraczają-
ce poza zwyczajne ramy teatru 
– była jednocześnie największą 
Pięknością Europy, nieszczęśli-
wą żoną i ostatnią panującą ary-
stokratką na Zamku Książ. 

Porywająca opowieść inspi-
rowana życiem księżnej, nie-
zwykle ciekawej rodziny Ho-
chbergów i realiów zmierzchu 
arystokracji będzie wyjątkowym 
widowiskiem. Spektakl powstaje 
we współpracy z Zamkiem Książ 
i miastem Wałbrzych.
Przed nami wielkie święto teatru 
muzycznego i niewątpliwy sukces 
wałbrzyskiej sceny. W żywioło-
wym musicalu wystąpią: w roli 
Księżnej Daisy gościnnie Małgo-
rzata Walenda, a także Angelika 
Cegielska, Dorota Furmaniuk, 
Agnieszka Kwietniewska [g], Ire-
na Wójcik, Kinga Zygmunt [g], 
Mateusz Flis, Michał Kosela, Ra-
fał Kosowski, Wojciech Marek 
Kozak, Radosław Lis [g], Piotr 
Mokrzycki, Krzysztof Piechni-
czek [g]. W spektaklu będzie tak-
że muzyka na żywo. Premiera: 
10.06.2022 na Dużej Scenie. Bile-
ty w cenach 45-65 zł w sprzedaży 
w Kasie Teatru i na www.bilety.
teatr.walbrzych.pl.

Tekst i reżyseria: Konrad Imiela
Muzyka: Grzegorz Rdzak
Scenografia: Anna Haudek
Kostiumy: Agata Bartos
Choreografia: Jacek Gębura
Światło: Jakub Frączek
Przygotowanie wokalne: Magda-
lena Śniadecka
Inspicjentka: Iwona Skiba
Obsada: Angelika Cegielska, 
Dorota Furmaniuk, Agnieszka 

Kwietniewska [g], Małgorzata 
Walenda [g], Irena Wójcik, Kin-
ga Zygmunt [g], Mateusz Flis, 
Michał Kosela, Rafał Kosowski, 
Wojciech Marek Kozak, Rado-
sław Lis [g], Piotr Mokrzycki, 
Krzysztof Piechniczek [g]
Muzyka na żywo: Dominika 
Czausz – flet, Malwina Maławy 
– wiolonczela, Łukasz Piotrowicz 
– fagot

Gramy na Dużej Scenie:
10.06 o 19:00 PREMIERA
11.06 o 19:00
12.06 o 18:00
24.06 o 19:00
25.06 o 19:30
26.06 o 19:30

tekst: Teatr Dramatyczny
w Wałbrzychu

foto: Dawid Stube

DAISY - WAŁBRZYSKI MUSICAL – NARESZCIE PREMIERA!
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CZERWIEC, TO JUŻ PRAWIE WAKACJE!

Zapraszamy na koncerty czerwco-
we do Filharmonii Sudeckiej im. Józe-
fa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu. W 
sali koncertowej przy ul. Słowackiego 
4, w samym centrum wałbrzyskiej sta-
rówki, w pobliżu przestronnego par-
kingu przy ulicy Rycerskiej – darmo-
wego od godziny 17-tej już 2 czerwca 
o godzinie 19:00 odbędzie się Koncert 
Nadzwyczajny Orkiestry Symfonicz-
nej Filharmonii Chmelnytskiej. Bę-
dzie to pierwszy z serii koncertów, 
które Chmelnytska Orkiestra z Ukra-
iny zagra na zachodzie Europy. 

W programie zatytułowanym „Mu-
zyczna podróż po Ukrainie” usły-
szymy szeroką panoramę narodowej 
muzyki naszego wschodniego sąsia-
da. Na początek usłyszymy Uwerturę 
do opery „Alcid” Dmitrija Bortnian-
skiego (1778), a następnie I Symfonię 
Maxima Berezovskiego (1770-2), Poe-
mat Żanny Kolodub na flet i orkiestrę 
kameralną (1986) i na zakończenie 
pierwszej części koncertu Rapsodię 
Karpacką Myroslawa Skoryka (2004). 
Po przerwie goście zaprezentują ukra-
ińską muzykę wokalną, arie operowe 
i popularne pieśni. Solistami koncertu 
będą artyści z Ukrainy Mariia Datsko-
wa – sopran, Stepan Drobit – baryton, 
Olga Malyk – skrzypce i Taras Malyk – 
flet. Wstęp na koncert jest wolny, a ar-
tyści będą kwestować na rzecz walczą-
cej Ukrainy. Zapraszamy we czwartek 

2 czerwca 2022 na godzinę 19:00!
--------------------------------------
Już kolejnego dnia, tj. w piątek 3 

czerwca 2022 o godzinie 19:00 w Fil-
harmonii Sudeckiej w koncercie zaty-
tułowanym „Młodzi na start” wystąpi 
pianista Markiian Ivashkevich (Ukra-
ina), który wykona z towarzyszeniem 
Orkiestry Filharmonii Sudeckiej V 
Koncert fortepianowy Es-dur op. 73 
Ludwiga van Beethovena. 

Po przerwie usłyszymy Symfonię d-
-moll Cesara Francka. Orkiestrę tego 
wieczoru poprowadzi Jan Bielak, ab-
solwent w klasie dyrygentury prof. 
Marka Pijarowskiego w Akademii 
Muzycznej im. Karola Lipińskiego we 
Wrocławiu. 

--------------------------------------
W piątkowy wieczór 10 czerwca 

2022 o godzinie 19:00 usłyszymy wy-
bitnego skrzypka Piotra Pławnera, 
który z towarzyszeniem Orkiestry Fil-
harmonii Sudeckiej wykona Koncert 
skrzypcowy D-dur nr 4 KV 218 Wolf-
ganga Amadeusa Mozarta. Skrzypek 
wystąpi w podwójnej roli: wirtuoza in-
strumentu i dyrygenta. W programie 
zatytułowanym „Z wizytą u barbera… 
w Sewilli” znajdą się także Uwertura 
do opery „Cyrulik sewilski” Gioacchi-
no Rossiniego oraz VI Symfonia F-dur 
op. 68 „Pastoralna” Ludwiga van Beet-
hovena.  

--------------------------------------

24 czerwca 2022 koncertem za-
tytułowanym „West Side Story z 
Gershwin’em” Filharmonia Sudecka 
zaprasza na zakończenie 44 sezonu 
artystycznego. Bartosz Żurakowski, 
który tego dnia poprowadzi Filharmo-
ników Sudeckich przygotował niezwy-
kle efektowny program. W pierwszej 
części koncertu usłyszymy przebojo-
wy Koncert fortepianowy F-dur oraz 
Obrazy symfoniczne z opery „Porgy 
and Bess” George Gerhwina. Solistą 
koncertu będzie czeski pianista Mar-
tin Kasik. 

Po przerwie zabrzmią Tańce sym-
foniczne z musicalu „West Side Story” 
Leonarda Bernsteina. Korzystając z 
przypomnienia tego wspaniałego mu-

sicalu, którego dokonał w 2021 Steven 
Spielberg ponowną ekranizacją krwa-
wej historii Jets’ów i Shark’ów – nowo-
jorskich gangów walczących o teren 
wpływów na Manhattanie lat 50-tych 
zatrzymujemy słuchaczy przypomina-
jąc muzykę towarzyszącą najbardziej 
efektownym scenom zbiorowym tego 
muzycznego dramatu. Trudno wyob-
razić sobie bardziej żywiołowe zakoń-
czenie sezonu!

Bilety na koncerty do nabycia w 
kasie Filharmonii Sudeckiej przy 
ulicy Słowackiego 4, w godzinach 
od 10 do 15:30 (telefon w godzinach 
pracy kasy: 501-674-397) lub online 
poprzez bileterię www.filharmonia-
-sudecka.bilety24.pl.

Piotr Pławner 
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