Zapraszamy na kolację z Bachem i Händlem!
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Na wyjątkową ucztę teatralną zaprasza Scena Polska z Czeskiego Cieszyna. 27 maja
premierę na deskach tej sceny będzie miała komedia ''Kolacja na cztery ręce''.

Dwóch największych kompozytorów swoich czasów i wszechczasów – Bach i Händel gościć będzie na kolacji w
Czeskim Cieszynie! A to za sprawą komedii „Kolacja na cztery ręce” Paula Barza.
Spektakl to nowa premierowa propozycja Sceny Polskiej czeskocieszyńskiego Teatru.

Punktem wyjścia komedii jest zdarzenie fikcyjne - osobiste spotkanie Bacha z Haendlem w roku 1747 z okazji
przyjęcia Bacha do Towarzystwa Nauk Muzycznych, którego pierwszym i jedynym członkiem honorowym Haendel
był od 1745 roku. W rzeczywistości mimo wielu paraleli w życiorysach, obaj muzycy nigdy się nie spotkali. Wszystkie
pozostałe fakty są jednak autentyczne, w tym także wyraźna niechęć Haendla do spotkania z Bachem i wielokrotnie
ponawiane przez Bacha próby nawiązania kontaktu ze sławniejszym w tym czasie kolegą.
Fikcyjnie wykreowana sytuacja spotkania cenionego Haendla i niedocenianego Bacha, to okazja do walki o prym w
kompozytorskim świecie. Kto jest większym artystą? Czyje dzieło jest wybitniejsze?
„KOLACJA NA CZTERY RĘCE” Paul Barz
Reżyseria: Michael Tarant
Premiera: 27 maja 2017 rok.
Scena Polska Teatru Cieszyńskiego
Czeski Cieszyn, ul. Ostrawska 67
Bilety w cenie 200,- Kc można zamawiać w biurze organizacji widowni: scenapolska@tdivadlo.cz , www.tdivadlo.cz ,
tel.: + 420 558 731 141.
Profil Czeskocieszyńskiego teatru na Facebooku

Uwaga Konkurs!
Mamy dla Was dwa podwójne zaproszenia na spektakl premierowy Sceny Polskiej pt. „Kolacja na cztery ręce”. Aby
zdobyć bilety, należy napisać, kto Waszym zdaniem jest lepszym kompozytorem - Bach czy Händel i dlaczego?
Wygrają dwie osoby, które udzielą najciekawszej odpowiedzi. Odpowiedzi proszę przesyłać na adres konkurs@ox.pl
do 24 maja br. włącznie.
Udział w powyższym konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu konkursów .

Konkurs zakończony!
Bilety wygrywają: Wiktoria C. i Dominika B. Gratulujemy zwyciężczyniom, wszystkim uczestnikom dziękujemy za
udział i wspólną zabawę ! Zwyciężczynie o wygranej i o sposobie odbioru biletów poinformowano mailowo.

