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Kultura 

Na deskach teatru i w filharmonii 

z dnia 15.01.2015 

 
W  najbliższą niedzielę, 18 stycznia o godz. 16.30  w Teatrze "Maska" odbędzie się 

 spektakl "Dzień dobry, Świnko", reż. Henryk Hryniewicki. Tygrysek i Miś to najlepsi 

przyjaciele. Od zawsze. Razem się bawią i razem pracują. Mogą na siebie liczyć. Lubią 

spędzać razem czas. Jednak pewnego dnia pomiędzy dwójkę przyjaciół wkracza Świnka. 

Zupełnie inna niż odpowiedzialny Miś, świetna zarówno w wymyślaniu zabaw, jak i w 

unikaniu obowiązków… Nowa znajoma fascynuje Tygryska, który chce spędzać z nią każdą 

wolną chwilę. Czy jednak można żyć samą zabawą i czy warto zapominać o starych 

przyjaciołach? Tego dowiecie się podczas przedstawienia. 

  

W Teatrze im. Wandy Siemaszkowej (16.01 do 23.01) można obejrzeć: Zapiski oficera 

Armii Czerwonej, Balladynę, Siostrunie, Mój boski rozwód, Anię z Zielonego Wzgórza, 

Heddę Gabler. Zapiski oficera Armii Czerwonej - Inscenizacja głośnej powieści Sergiusza 

Piaseckiego. Prezentowana satyra jest opisem polskiej rzeczywistości na Kresach widzianej 

oczami „wyzwolicieli”.  Sergiusz Piasecki w humorystycznej formie pokazał zderzenie się 

dwóch różnych światopoglądów. Pierwsze wydanie cieszyło się wielką popularnością na 

emigracji. Przedstawiony przez Piaseckiego sposób myślenia i zachowania krasnoarmiejców 

– według opinii czytelników – ściśle odpowiadał wzorom zapamiętanym przez mieszkańców 

Kresów wschodnich RP z ich spotkań z nimi w okresie wojny.  

  

Teatr Przedmieście powraca z "Dybukiem Rzeszowskim"! Zaprasza w niezwykłą podróż 

w poszukiwaniu nieistniejącego świata chasydzkich śpiewów, gwaru jidysz i tajemniczej 

mistyki żydowskiej. Najbliższy spektakl 18 stycznia w siedzibie teatru.  

„Dybuk Rzeszowski” to próba zmierzenia się z legendarnym żydowskim dramatem 

napisanym przez Szymona An-skiego. Tytułowy „dybuk” to zjawisko zawładnięcia ciałem 

żywego człowieka przez ducha zmarłej osoby. Dybukiem nazywa się też samego ducha, 

duszę zmarłego, która nie może zaznać spoczynku z powodu popełnionych grzechów i szuka 

osoby żyjącej, aby wtargnąć w jej ciało. Adaptacja tekstu i reżyseria: Aneta Adamska 

  

Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie zaprasza na piątkowy 

Koncert Symfoniczny. Wystąpi ORKIESTRA SYMFONICZNA FILHARMONII 

PODKARPACKIEJ, MICHAEL MACIASZCZYK – skrzypce, dyrygent. W programie: 

m.in.: J. Strauss, J. Brahms, C. Monti. 

Agnieszka Radochońska 
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