Kłamstwo ma krótkie nogi?
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''Mayday'', czyli opowieść o pechowym taksówkarzu - bigamiście, to jedna z
najzabawniejszych współczesnych komedii. Już od 28 kwietnia zobaczyć ją będzie można
na deskach Teatru w Czeskim Cieszynie. Mamy dla Was podwójne zaproszenie!

Komediopisarz, Ray Cooney (ur. 1932), nazywany jest mistrzem farsy. „Mayday” (ang. tytuł „Run For Your Wife”),
czyli sztuka teatralna według jego scenariusza, to największy sukces Brytyjczyka.
Sztuka opowiada o życiu londyńskiego taksówkarza – pechowca, a zarazem bigamisty, który prowadzi dwa
równoległe życia z dwiema kochającymi go żonami. Jego podwójne szczęście przerywa niespodziewany
wypadek na ulicy. Sielanka kończy się w jednym momencie – jego tajemnica wychodzi na jaw, a to wywołuje lawinę
zabawnych komplikacji. Nie brakuje bawiących zbiegów okoliczności i błędnej interpretacji wydarzeń przez
bohaterów. Sytuacja staje się naprawdę zawikłana. Bohater do końca stara się ukryć podwójne życie przed
małżonkami, mediami oraz policją. Komizm sytuacji, dowcipny, barwny język – na to z pewnością można liczyć,
wybierając się na spektakl „Mayday” do Czeskiego Cieszyna.
Od lat sztuka Cooneya cieszy się dużym powodzeniem i odgrywana jest przez wiele teatrów na całym świecie. Już
wkrótce będziemy mieli okazję zobaczyć ją w Teatrze w Czeskim Cieszynie.
Scena Polska Teatru Cieszyńskiego zaprasza na premierę farsy "Mayday" w reżyserii Karola Suszki.
Premiera odbędzie się w sobotę 28 kwietnia 2018 r. o godz. 17.30 w Teatrze w Czeskim Cieszynie. Spektakl
zobaczyć można również w innych terminach:
5.05. godz. 17.30
6.05. godz. 17.30
15.05. godz. 19.00
Bilety kupisz na stronie: www.tdivadlo.cz.
Scena Polska Teatru Cieszyńskiego
ul. Ostrawska 67, Czeski Cieszyn
Uwaga konkurs!
Chcesz dowiedzieć się, jak potoczą się losy taksówkarza, który prowadził podwójne życie? Weź udział w konkursie.
Opisz zabawną sytuację z życia wziętą, w której starałeś/-aś się mocno, by Twoje kłamstwo nie wyszło na jaw. Swoją
opowieść prześlij do 24 kwietnia włącznie na adres: konkurs@ox.pl. Najzabawniejsza odpowiedź zostanie
nagrodzona podwójnym zaproszeniem na premierę „Mayday” w Teatrze w Czeskim Cieszynie, która już 28 kwietnia
o godz. 17:30.
W treści maila, oprócz odpowiedzi, koniecznie podaj swoje imię i nazwisko oraz login na portalu OX.PL (pamiętaj, by
odpowiedź przesłać z maila, do którego przyporządkowane jest konto).
Udział w powyższym konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu konkursów.

Konkurs zakończony!
Dziękujemy za wszystkie przesłane odpowiedzi. Podwójne zaproszenie do Teatru w Czeskim Cieszynie otrzymuje
użytkownik: monisia1635. Bilety będa do odbioru przed spektaklem w kasie teatru po podaniu imienia i nazwiska prosimy zabrać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość.
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