
 

 

 

 

 

„ KOPCIUSZEK”, RE Ż. TOMASZ PODSIADŁY  

Klasyczna, mądra baśń w całkiem nowym wydaniu. Piękne 
i kolorowe kostiumy, dynamiczna choreografia, 
porywająca muzyka, wyraźne i charakterystyczne postaci, 
to tylko niektóre atuty przedstawienia. Na spektakl 
zapraszamy dzieci młodsze, starsze a także dorosłych… 

Będzie to widowisko iście familijne, również interaktywne, 
angażujące publiczność w akcję baśni. Łatwiej 
Kopciuszkowi zebrać odwagę i wyruszyć na bal do Księcia 
kiedy wszyscy razem wykonają wspólny taniec. 

PREMIERA 15 sierpnia 2013 r. 

Reżyseria: Tomasz Podsiadły 
Scenariusz: Miron Miotk 
Kostiumy i scenografia: Magdalena Kurek 
Asystent reżysera: Weronika Miotk 

 
GRAMY:  
 
6 grudnia, piątek, godz. 18 
                   
BILETY grupowy – pow. 15 osób – 10 zł  

 

KONTAKT I REZERWACJE:  Piotr Sobierski  e-mail: impresariat@ckgdynia.pl tel. kom.: 721 – 250 – 773 



„KRÓL LEAR PO POLSKU”, RE Ż. KRYSTIAN NEHREBECKI   

 
 
„Król Lear po polsku” to dramat pióra artysty filmu, 
teatru i estrady  ukrywającego się pod pseudonimem - 
Paweł Binke. Reżyser wielu znanych i lubianych seriali 
telewizyjnych, autor pełnych ciętej ironii książek,  
udowodnił „Królem”, że sceniczny dialog nie ma dla 
niego tajemnic.  
 
Z pozoru to tylko opowieść o niespełnionych aktorach 
łaknących jak kania dżdżu solidnego, repertuarowego 
teatru.  
 
Z pozoru to tylko opowieść o nieprzystosowaniu się 
wrażliwych artystów do czasów drapieżnego 
kapitalizmu.  
 
Z pozoru to tylko taka sobie opowiastka o głupocie 
mediów, pazerności banków, obojętności polityków.  
 
Z pozoru...  
 
Drugie a nawet trzecie dno sztuki ukrywa wstrząsający 
obraz kondycji naszego społeczeństwa, jest gorzką, ba bolesną diagnozą relacji międzyludzkich.  
 
Autor z sobie właściwą przenikliwością, śmiertelnie poważnym poczuciem humoru, tupie nogą, 
wścieka się, wyśmiewa, kpi i żartuje świadom, że... no właśnie, może,  czy nie może wpłynąć na 
otaczającą go rzeczywistość?   
 
PREMIERA 11 maja 2013 r. 

 
Scenariusz: Paweł Binke 
Reżyseria: Krystian Nehrebecki 
Opieka artystyczna: Jerzy Gruza 
Scenografia i kostiumy: Mariusz Napierała  
 

Udany spektakl, którego nie powstydziłyby się także większe trójmiejskie sceny dramatyczne  

– Trójmiasto.pl 

 
Wielki mistrz rodzimej rozrywki powraca w zaskakujący sposób – Gazeta Wyborcza 

 
GRAMY: 
24 listopada, niedziela, godz. 17  

 

BILETY grupowy – pow. 15 osób – 25 zł  
 

KONTAKT I REZERWACJE:  Piotr Sobierski  e-mail: impresariat@ckgdynia.pl tel. kom.: 721 – 250 – 773 



„DISCO POLO – WIECZÓR POEZJI ŚPIEWANEJ”, RE Ż. TOMASZ CZARNECKI  

 

Mimo dekady ciszy, muzyka disco polo 
triumfalnie powraca drugą falą. Miliony 
Polaków nie wyobrażają sobie bez niej 
wesela lub dyskoteki. Czy oznacza to, że 
mamy paskudny, prowincjonalny gust? A 
może po prostu polski rynek muzyki 
rozrywkowej nie ma nic do zaoferowania w 
zamian? Spektakl jest próbą zrozumienia 
fenomenu tego gatunku. 

Artyści wzięli na warsztat kilkanaście 
piosenek (głównie z pierwszej fali disco 
polo, czyli lat 90-tych), które były dla nich 
pretekstem i inspiracją do stworzenia prostych, zabawnych sytuacji międzyludzkich – głównie 
marzeń i wyobrażeń na temat lepszego, kolorowego zachodniego świata, który nagle stanął przed 
Polakami otworem. 

Akcja rozgrywa się w ciasnym, postkomunistycznym i kiczowatym mieszkaniu. Analogicznie do 
„Tanga” Rybczyńskiego – jeden pokój i wielu, niezależnych od siebie, mijających się lokatorów. 

 

PREMIERA 12 września 2013 r. 

Reżyseria: Tomasz Czarnecki 
Scenografia i kostiumy: Monika Wójcik 
Muzyka: Zbigniew Kosmalski, Krzysztof Wojciechowski 
Choreografia: Michał Cyran 
Chórki: Paulina Grochowska 
 

Prawdziwa kabaretowa perełka – Trójmiasto.pl  
 
 
 
GRAMY: 
17 listopada, niedziela, godz. 19  

 

BILETY grupowy – pow. 15 osób – 30 zł  

 

 
 

 

 

KONTAKT I REZERWACJE:  Piotr Sobierski  e-mail: impresariat@ckgdynia.pl tel. kom.: 721 – 250 – 773 

 



„PIERWSZY RAZ”, RE Ż. GRZEGORZ CHRAPKIEWICZ  

W tragikomicznym „Pierwszym razie” On i Ona 
być może się kochają. Wielokrotnie spotykają 
się w tej samej scenerii. Próbują do 
doskonałości doprowadzić wstępne okoliczności 
poprzedzające ich pierwsze erotyczne 
spełnienie. W ich rozmowach, które często 
przypominają zresztą równoległe monologi, 
brakuje jednak prawdziwego porozumienia. 

 
Reżyseria i opieka pedagogiczna: Grzegorz 
Chrapkiewicz 
Autor tekstu: Michał Walczak 

 

GRAMY: 
29 listopada, piątek, godz. 19  
30 listopada, sobota, godz. 19  

 

BILETY grupowy – pow. 15 osób – 25 zł  
 

JANUSZ RADEK „Z UST DO UST”  

Nikt tak nie gra, nie śpiewa i nie bawi się sceną 
jak Janusz Radek. Robi, co chce z piosenką, która 
jest dla niego liryczną opowieścią, czasami 
opisem obyczajów. 

Nowa płyta Janusza Radka pt: „Z ust do ust” to 
historia o ciągłym przyciąganiu się do siebie ludzi 
nawzajem, wbrew mijającej już modzie na 
przeżywanie wszystkiego samemu w pojedynkę. 
Radek swoim zwyczajem znowu pomieszał 
gatunki i style by stworzyć niepowtarzalną historię zawartą w jedenastu piosenkach do tańczenia w 
parach.  

Ten taniec już kiedyś był i ta muzyka też jest skądś znajoma, a przynajmniej budzi skojarzenia z 
przeszłości Jednak jest to na wskroś nowoczesna produkcja, mocno osadzony rytm spotyka się z 
wyrafinowaną aranżacją niekończących się melodii. Zajął się tym Tomasz Filipczak, który 
rozbudował instrumentarium od sekcji rytmicznej, tubę i wibrafon – po soczystą elektronikę i 
sampling. 

 
GRAMY: 
23 listopada, sobota, godz. 18 
  

BILETY grupowy – pow. 15 osób – 45 zł  

 

KONTAKT I REZERWACJE:  Piotr Sobierski  e-mail: impresariat@ckgdynia.pl tel. kom.: 721 – 250 – 773 



 

 

 

Gdynia, ul. Łowicka 51 

 

KONTAKT I REZERWACJE:  
Piotr Sobierski  

e-mail: impresariat@ckgdynia.pl 

tel. kom.: 721 –250– 773 

 

Centrum Kultury w Gdyni jest samorządową instytucją kultury powołaną do życia w 2004 roku w miejsce Domu 
Kultury. 

CKG finansowane jest z budżetu miasta Gdynia i zajmuje się organizacją lub współorganizacją działań kulturalnych w 
mieście, takich jak: koncerty, festiwale, przeglądy, warsztaty, wydawanie publikacji, prowadzenie funduszu filmowego 
etc., z których większość na stałe weszła do Miejskiego Kalendarza Imprez. 

 
Dzięki inicjatywie i sprawnej organizacji Centrum Kultury i Wydziału Kultury Urzędu Miasta w Gdyni, a także 
współpracy z wieloma innymi partnerami mają miejsce takie wydarzenia i przedsięwzięcia, jak: Ogólnopolski Przegląd 
Młodych Zespołów Jazzowych i Bluesowych, Gdynia Blues Festival, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, 
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej, Fundusz Filmowy, Pomorskie Warsztaty Filmowe, Niedziela Melomana, 
Koncerty Muzyki Promenadowej, Piknik Naukowy, Gdyński Kwartalnik Artystyczny „BLIZA”, Scena SAM, Gdyńska 
Scena Kabaretowa, wernisaże w Stoczni Kultury, Teatrzyk Bezwstydny. 

 
Raz w miesiącu na deskach Centrum Kultury publiczność ma szansę zobaczyć najciekawsze polskie kabarety 

 


