


r;;:~ :,..:~ ~ ~-~POLSKIE NAGRANIA :== 
' - ~ , ....... ---- ,-.. -- ~ ,.... '- -r 01 -249 WARSZAWA, 

- _, ~ ~ I I-' ,.-:; "' - ul. GOLESZOWSKA 6, 
"': - '.:::;: C.!3 tel. 37 35 10, fax 37 37 35 

MU~TANG 
.J E A N s E T c. 

WAIISZAWA 
ul. Złota 70 
te l. 30 07 n 
ul. Jaglellońslca 78 
tel. 11 19 88 
fax 11 66 89 





„ Twarzą w twarz ze Zbigniewem Zamach o· 
- Widzowie zachwycają się Pana interpretacją piosenki śpiewanej kie
skiego - o tej , co kąpie się w pieszczocie pian, i świetnym duetem z 
okiełznanym seksie". Teraz Magda U mer przygotowała recital - spe
patia do piosenki? 
- To stara milok Właściwie wszystko zaczęto się od śpiewu. Życzliwi 
wyobrażając sobie w teatrze chłopaka z moim wyglądem (w dodatku 
senka, którą zaśpiewałem na festiwalu w Opolu . Na widowni siedział 
.Wielkiej majówki"; spodobałem mu się i - choć bylem amatorem -
Później też nie stroniłem od śpiewania, a ostatnio występuję w spe
and His Friends" w Teatrze Rampa. Nie jest to mój recital - jak sa
wspólnie z przyjaciółmi : Elą Zającówną, Denisą Geislerovą , Piotr
wiczem, który jest jednocześnie aktorem, tancerzem i choreogra-
rna jako przeistaczający się co chwila konferansjerzy. 
- Spektakl podoba się ogromnie. Jaki jest przepis na taki sukces? 
- To proste: wystarczy wziąć Magdę U mer jako pomysłodawcę i 
kterystycznych piosenek z osiemnastu różnych festiwali byłego 
rocina i Opola, Sopotu i Kołobrzegu, festiwalu czeskiego i katoli
czny, kostiumowy i obyczajowy, zamieszać utalentowanymi wyko
- i gotowe. ( ... ) 
Rozmawiała Dorota Mirska (.Twój Styl", 1.93) 

-wskim, aktorem" 
dyś przez Wiesława Michnikow
Adrianną Biedrzyńską w .Nie

cjalnie dla Pana ... Skąd ta sym-

odradzali mi zawód aktora, nie 
sepleniącego). Pomogła mi pio

akurat Krzysztof Rogulski, reżyser 
dostałem w tym filmie rolę Ryśka. 

kta klu muzycznym • Big Z big Show 
ma nazwa wskazuje, występuję 

kiem Machalicą i Januszem Józefo
fem. Wspomagają nas Mann i Mate-

reżysera, wsypać osiemnaście chara
PRL-u , wymieszać utwory rodem z Ja
ckiego, dodać pełny entourage muzy

nawcami , świetnie się przy tym bawić 



FR~ENDS 



SHOW 
ZBIGNIEW 

ZAMACHOWSKI 
i jego prz)jaciele 

•MAGDA UMER •ELŻBIETA ZAJĄCÓWNA• 
•DENISA GEISLEROVA •JANUSZ JÓZEFOWICZ• 

• PIOTR MACHALICA• 
•WOJCIECH MANN• KRZYSZTOF MATERNA• 

•WOJCIECH BORKOWSKI i ZESPÓŁ MUZYCZNY• 

PREMIERA 
26X.1992 

W TEATRZE „RAMPA" 



# # 

CZĘSCI 

W MAŁYM 
muz. i sł. Z. Zamachowski 

CAIA SAJA ŚPIEWA Z NAMI 
muz. U. Rzeczkowska 
sł. J. T. Stanisławski 

DZIAD I BABA 
muz. S. Moniuszko 
sl. J.I. Kraszewski 

SIEMIONOWN& 
ludowa piosenka rosyjska 

MY RIFLE, MY PONY AND ME 
piosenka z filmu „RIO BRAVO" 

BAMBIN& 11\T PISCIN& 
muz. i sł. El Puppo 

PRZERWA 

CZĘŚĆ U 

~ 

MOdDOM 
muz. i sł. Kuba Płu.cisz 

ODDAL ODE MNIE KIEI,ICH 
pieśń religi,jna 

FAR'OJSEK GRUSEK 
piosenka ludowa 

APASZEM srASIEK BY'4 
muz. i sł. S. Grzesiuk 

GEORGIA 
muz. H. Carmichael 

sł. T. Gorrell 

muz. J. Sent 
sł. W. Młynarski 

PAPKIN 
muz. i sł. J. Kleyff 

CHABRY Z POUG051J 
muz. J. Cukalla 
sł. W. ŚCislowski 

NAPRAWDĘ 1WIE DzmJE SIĘ :NIC 
muz. G. Turnau 
sł. M. Zabłocki 

BONT WORRY, BE llAPPI" 
muz. B. McFereen 
sł. W. Młynarski 



scenariusz i reżyseria 

MAGDAUMER 

choreografia 
JANUSZ JÓZEFOWICZ 

scenografia 
WIESŁAW OLKO 

kostiumy 
ANNA SZWED 

reżyseria światła 

MIECZVStAW KOZIOŁ 

kierownictwo muzyczne 
WOJCIECH BORKOWSKI 

asystent reżysera 
ZUZANNA OLBRYCHSKA 

kierownictwo produkcji 
DANUTADRAGANOWSKA 

producent 

STOŁECZNA ESTRADA 

ul. Flory9 
Dyrektor naczelny i artystyczny 

ANDRZEJ MAlUSIAK 

Realizatorzy serdecznie dziękują 
DYREKCJI I ZESPOŁOWI TEATRU „RAMPA" 

za pomoc w przygotowaniu spektaklu. 
Szpilki damskie dla Pana Józefowicza wykonały gratis 

Warszawskie Zakłady Przemysłu Skórzanego „SYRENA ". 


