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H M .... I JAK JA WYGLĄDAM? 
FANTASTYCZNIE! 
ADONIS JEST WSPANIAŁY! 
WSPANIAŁY ADONIS! 

ADONIS: POPATRZ NA SI EBI E! CO WIDZISZ? 
WĘGI EL: SIE BIE. 
ADON IS: I JAK SIEBIE ZNAJDUJESZ? 
WĘGI EL: JA, TO JA. 
ADO NIS: A JAK WYGLĄDASZ? 
WĘGIE L: JAK ZAWSZE. 
ADONIS: A JAKI MASZ KO LOR? 
WĘGI E L: CZARNY. 
ADONIS: ŹLE !! ! TY NIE MASZ KOLORU' 



POPATRZ TYLKO! 

COŚ Cl WSKOCZYŁO 
W PIÓRA? 

···~d~==~=-~~=-;,;-::::-:r-=-~~ACH, TO TYLKO PCHŁA! 

ACH, NIE RUSZAJ TYLKO TYCH 
NIEBIESKICH PEREŁEK MŁODOŚCI ! 

ADONIS: ACH, NIE RUSZAJ TYLKO TYCH NIEBIESKICH PEREŁEK MŁODOŚCI. 
WĘGIEL: I TAK BYM TEGO N IE RUSZYŁ. MUSZĄ BYĆ OBRZYDLIWE. 
OCHCHCH, JAK Ml DOBRZE - CHRZĄKA ŚWINIACZEK I DO DRUGIEGO KORYTA SKACZE. 

CIESZY TO BARDZO HODOWCĘ WIEPRZA, BO BĘDZIE Z WIEPRZA KOLACJA LEPSZA. 



PRZYJACIEL, TO KTOŚ, 
Z KIM MOŻNA SIĘ POŚMIAĆ . 

~~:!!i!!4--... 

HEJ - WIDZISZ TAM?! 
TAM LECI MOJA RODZINA! 
SZUKAJĄ MNIE! MAMO 

- TATO - TU JESTEM! TU ! 
UWIĘZILI MNIE! TUTAJ! 
TUTAJ! NIE TAM, NIE! TU! TU 

fiiliiiiilii!iiil•:i::iiiil_ ... „ •••• ;Jlll.liillll:iiiil-m~·JEEEEEESTEM ! „. ODLECIELI ... 

A WIĘC JA TEŻ MAM RODZINĘ? 
GDZIEŻ ONI TERAZ SĄ? JA CHYBA 
TERAZ TĘSKNIĘ. 

TERAZ, KIEDY JUŻ WIEM, ŻE 
WZIĄŁEM SIĘ Z JAJKA I ŻE TEŻ 
JESTEM PTAKIEM, NIE MOGĘ 
TU DŁUŻEJ ZOSTAĆ! OKŁAMALI 
MNIE! MUSISZ MNIE WZIĄĆ 
ZE SOBĄ! 

TO TEŻ WAŻNY MOMENT 
W MOIM ŻYCIU! 

WĘGIEL: NO TO JA LECĘ . WSZYSTKIEGO DOBREGO! 
ADONIS: CHWILECZKĘ! TO JEST BARDZO WAŻNA CHWILA 
W MOIM ŻYCIU! NIE ZEPSUJ Ml JEJ! 
WĘGIEL: T~ TEŻ WA~~y MOMENT W MOIM ŻYCIU ! MOGĘ 
ODZYSKAC WOLNOSC I TEGO Ml NIE ZEPSUJESZ! TERAZ 

- ALBO NIGDY! 
ADONIS: NO TO - TERAZ„ . 





E lżbieta OKUPSKA 

Aktor to osoba, która gra, czyli udaje, podszywa się 
pod i n ną osobę, zwierzątko lub.„ przedmiot. Aktorzy 
- zwłaszcza w przedstawieniach dla dzieci - często 

grają na przykład zajączka, koziołka czy mówiące 
owoce lub warzywa. W teatrze, jak w bajce, takie 
rzeczy są możliwe i nikt się temu nie dziwi. 

Elżbieta Okupska de b i utowała w rodz innym Kosza linie, by po zdo
byci u aktorskiego dyplomu p rzenieś ć się na cztery sezony do Szcze
cina. Do Chorzowa trafiła jako laureatka li nagrody na wrocławskim 
Przeglądzie Piosenki Aktorsk iej (1981). Od tego czasu z ogromnym 

powodzeniem występuje na scenie Teatru Rozrywki, kreując role 
dramatyczne, komediowo -groteskowe i musicalowe. Nieustannie 
uwodzi publiczność wrodzonym talentem, urokiem i niskim, wibru
jącym uczuciami głosem, który powoduje, że aktorka j est niekwe
st ionowaną gw i azdą każdego koncertu na chorzowskiej scenie. 
Do najważn i ejszyc h ról w Teatrze Rozrywki należą : Lady Peachum 
w . Operze za trzy grosze", Freu lein Schneider w „Cabarecie", Stara 
w „Ś ladach", Ubica w „Ubu Król czyli Polacy", Swatka Jenta 
w „Skrzypku na dachu", Narrator w „The Rocky Horror Show", 
Annasz w „Jesus Christ Superstar", Róża Łomot w .. Szwagier
kach", Therese w „Madame Therese". Znakomite postaci stworzyła 
w spektaklu „Dyzma - musical" (Śpiewak uliczny). fars ie „O cobie
ga? " (Panna Skillon). w „Balu u Wolanda" (Behemot), „KRZYKU 
według Jacka Kaczmarskiego", w komedii „Pomalu, a jeszcze raz i" 
(E la) w musicalu „Cantervi lle Ghost" (Pan i Umney) i autorskim 
spektaklu Jacka Bończyka pt. „Terapia Jonasza", w którym bawiła 
i straszyła rolą toksycznej Matki, a ostatnio - w musicalu „O liver!" 
(Pan i Corney}. 
Aktorka wystą p i ła w kilku jilmach fabularnyc h, m. in . w „Wojaczku" 
i „Ange lusie" Lecha Majewskiego, w ji lmie „So l idarność, Sol idar
ność " Piotr Trzaskalskiego oraz w „Czeka na nas świat" Roberta 
Krzempka . Zagrała równ i eż w kultowym już dziś spektaklu Teatru 
Telewizji pt. „ Fryzjer" w reżyserii Maciej Pieprzycy oraz w kilku se
rialach telewizyj nych. Współpracuje z katowick im Teatrem KOREZ. 
Jest laureatką czterech Złotych Masek (za „wyróż n iającą się rolę" 

w przedstawieniu „Jeszcze w zielone gramy", za Freulein Schneider 
w „Cabare cie'" i Walerię w „ Łotrzycach", za Ubicę w „Ubu Król czyli 
Polacy" oraz za Therese w „Madame Therese") a także Nagrody 
Prezydenta Chorzowa w dziedzinie kultury (2001}. 

Ma w dorobku płytę z songami Bertolda Brechta, pochodzącym i 

ze spektaklu „Uczc iwe życie" (reż . Andrzej Bubień} . 

Izabella MALIK 

Czy wiecie, że kobiety dopiero od pewnego cza-
su mogą występować w teatrach jako aktorki? 
Wcześniej wszystkie role odgrywali mężczyźni. 

W Chinach i Indiach kobiety „weszły na sceny" 
dopiero w połowie XX wieku, a w Japonii do dzisiaj 
teatr klasyczny jest wyłącznie męsk i . W przed
stawieniach dla dzieci bardzo często zdarza się, 
że panie grają role napisane jako męskie, zmieniając 
głosy i sposób poruszania. 

Absolwentka Studium Wokalno-Baletowego przy Gliwickim Teatrze 
Muzycznym. Debi utowała w Teatrze Rozrywki posta cią Bywalczyni 
kabaretu Ki t- Kat w spektaklu .. Cabaret". 
Pierwszą dużą rolą była Ania Shirley w widowisku muzycznym 

„Ania z Zielonego Wzgórza", które nie schod ził o z afisza przez sie 
dem lat (318 spektakli obej rzało 139.366 widzów! ) Za n ią właśnie 

Izabella Malik otrzymała Z ŁOTĄ MASKĘ 1994· 
Do ważn iejszych ró l aktork i należą : Ona w „ Kacza", Pokojówka 
w „Oknie na Parlament", Columbia w „The Rocky Horror Show", 
Liza Pakiet w „Szwagierkach" i Panna Młoda w „Śladach" oraz 
Przedszkolanka w „KRZYKU według Jacka Kaczmarskiego". Świet 
ne, zapadające w pamięć postac i stworzyła w musicalach: „West 
Side Story" (Anybodys), „Rent" (Joanne) oraz „Producenci" (Czło nek 
Ekipy Rogera). Izabella Malik ma w dorobku równ i eż ro le w „Skrzyp 
ku na dachu", musicalu „Jesus Christ Superstar" i spektaklach dla 
dzieci: „Pan Plamka i jego kot" (Kot) oraz „Stuku puku. Wszystko 
jest muzyką" (Robotniczka Drogowa). 
Jest niekwestionowaną gwiazdą koncertów rozrywkowych i sy l
westrowych Teatru Rozrywki, w których brawurowo (zgodnie z j ej 
wyjątkowym temperamentem) wykonuje utwory rockowe albo 
zaskakuje publiczność pastiszowymi interpretacjami znanych prze
bojów popowych. 
Poza tym zajmuje się dubbingiem, współpracuje też z katowickim 
Teatrem KOREZ. Rola Tekli w „Cholonku" Janoscha (reż . Mirosław 
Neinert i Robert Tala rczyk) zaowocowała nominacją do Nagrody 
Artystycznej ZŁOTA MASKA 2005. 

Zagrała w ~lmach „Angelus" L. Majewskiego, „Los chłopakos" 
G. Reguły oraz „Benek" R. Glińskiego . 

W roku 2006 otrzymała Nagrodę Prezydenta Chorzowa w Dziedzi 
nie Kultury. 



Fred APKE 

Autor sztuki i reżyser. Od autora wszystko się 
zaczyna - to w jego wyobraźni powstaje historia, 
którą potem reżyser przeniesie na scenę. On po 
wołuje do życia bohaterów, w których wcielą się 
aktorzy, on nadaje tempo akcji i on wymyśla zakoń
czenie. I kiedyś było tak, że aktorzy grali dokładnie 
to, co napisał autor sztuki . Z czasem jednak okazało 
się, że to nie wystarczy. Dzisiaj re żyser jest chyba 
najważniejszą osobą w teatrze, bez której nic się 
wydarzyć nie może. Jest władcą sceny, kreatorem 

i interpretatorem myśl i autora . Zdarza si ę, że au
tor i reżyse r są tą samą osobą. Różn i e wtedy bywa: 
czasem jest im łatwiej, a czasem nie ... 

Absolwent szkoty aktorskiej w Berlin ie . Akto r, scenarzysta, reżys er. 

W latach 1987-1991 pracował w norweskiej te lewizj i j ako scena 
rzysta i aktor. Po powrocie do Niemiec grat i reżyserował sztuki 
Szeksp ira, Goethego, Nestroya, Moliera, Ibsena i Strindberga 
m. in w Kampnagelfabrik Hamburg, Stat t heate r Furth, Stattheater 
Herford oraz Deutsches Theater Berlin. 
Jako dramaturg zadeb i utował sztuką „Z powodu choroby zamkn ię

te", której prapremiera odbyta się w Blaek Box Th eater, w ro ku 
1989. Od tego czasu jego dramaty wystawiane są na scenach 
teatralnych Niemiec, Wielkiej Brytanii, Norwegi i, na Ukrainie 
i w Polsce. 
W Polsce wystawiono dotąd następ ujące dramaty Freda Apke: 
„ Kura na plecach": Teatr Na Woli im. T. Łomnickiego w War
szawie ( reż. F. Apke, 2004), Śródmiejsk i e Forum Ku ltury w Ł. odzi 
(re ż. W. Bartoszek, 2005), Teatr Mały w Krakowie { r eż. M. Klubo
wicz, 2006), Teat r Bajka w Warszawie { reż. Eugeniusz Karin, 2008 

- inscenizacja pod tytułem „ Ucho van Gogha), 
„Odjazd, zimną komedię z piosenkami": ( reż. Fred Apke, 2005), 
"Pan baron przychodzi boso i płaci guzikiem": przedstawienie 
impresaryjne (reż . F. Apke, 2007). 
„Zimny prysznic": (Teatr Powszechny im. J. Kochanowskiego 
w Radomiu (reż . F. Apke, 2008), Teatr Komedia w Wa rszawie 
( r eż . F. Apke, 2008) . 
Dramaty Freda Apke ot rzymały kilka nagród. I tak., w roku 1987 
szt uk.a „Szk.lane oczy" została uhonorowana Nagrodą Pół n ocnej 
Westfa li i. „Die Welt" uznała sztukę „Winy l", wys awioną przez 
berlińską grupę teatralną Kerk.hoff, za najcelniejszy portre t nie
mieckiej generacj i trzydziestolatków schyłku XX wieku. W roku 
2000 Fred Apk.e otrzymał nag rodę za „współczesną ro l ę komediową" 

na festiwalu Bawarskie Dni Teatralne. Smak.u tej nagrodzie dodaje 
fakt, że byto to przygotowane w kilka dni zastępstwo . Wiosną 2009 
roku sztuka „Adonis ma gośc i a" została nagrodzona w XX Konkursie 
na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży, organizowanym przez 
Centrum Sztuk.i Dziecka w Poznaniu. 
4 stycznia 2010 rok.u, w Teatrze Powszechnym w lodzi rozstrzy
gnięto Konkurs na Współczesną Po lską Komedię, organizowany 
przez funkcjonujące przy teatrze Polskie Centrum Komedi i. Trzecią 
nagrodę przyznano sztuce „ Letnisk.o" autorstwa Freda Apke . 
Fred Apke zajm uje się również tłumaczeniem z orwesk.iego 
i szwedzkiego, główn ie utworów A. Strindberga i H. Ibsena. 

Marta KLUBOWICZ 

Tłumacz. Kiedy teatr chce wystawić sztukę zagra
nicznego autora, zatrudnia tłumacza. Ale nie wystar
czy znaleźć osobę, która zna ojczysty język autora. 
Dobry przekład sztuki polega na tym, że tłumacz 
musi wyczuć intencje autora. Bohaterowie sztuk po
winni nie tylko mówić językiem odpowiednim dla ich 
charakteru, ale przede wszystkim - używać zwrotów 
i określeń zrozumiałych dla widzów w danym kraju . 
Bo przecież widz w Polsce nie musi śmiać się z tego 
samego, co na przykład Szwed, nie zna ulubionych 
powiedzeń Francuzów lub Chińczyków. Dlatego tłu
macz jest też po trosze autorem. 

Aktorka teatralna i jilmowa, poetka, parała s i ę równ ież p racą dzien
nikarską . Absolwentka krakowskiej PWST (Wydz i ały Zamiejscowe 
we Wrocławiu , Wydział Aktorski) 
Na deskach teatralnych debi utowała w stołecznym Teatrze 
Powszechnym im. Z. Hubnera, w którym spędziła 5 sezonów. 
Pracowała równ ież we Wrocławskim Teatrze Współczesnym 
im. E. Wiercińskiego oraz Bałtyck i m Teatrze Dramatycznym 
im . J. Słowackiego w Koszalinie. Współpracowała z Teatrem 
Narodowym, Teatrem Na Woli im. T. Ł.omn i ckiego, Teatrami: 
Bajka i Komedia (wszystkie w Warszawie) oraz Teatrem Powszech
nym im. J. Koc hanowskiego w Radomiu i in. 
W Teatrze Rozrywki zagrała Mar i ę w przedstawieniu Freda Apke 
pt. „Odjazd, zimna komed ia z piosenkami". 

Aktorka znana jest jednak przede wszystkim z ról telewizyjnych 
i jilmowych. Spośród kilkudziesięciu tytułów warto przypom n ieć 
chociażby takie obrazy jak „ Dziewczęta z Nowolipek" B. Sass, 

„Och, Karo l" w reż. R. Załuskiego , „ Przyłbice i kaptury" M. Piestraka, 
„Mała matura 1947" J. Majewskiego, „Czarny" D. Matwiejczyka oraz 
popu larne senale: „Tulipan", „W labirync ie", „Pogran icze w ogniu", 

„Kuchnia polska", „ Dom", „Klan", „Miasteczko", „Na Wspólnej", 
„Kryminalni", „Mjak miłość", „Pierwsza miłość ", „Pensjonat Pod 
Różą", „Plebania'', „Naznaczony" i in. 
Marta Klubowicz jest laureatką konkursu poetyckiego „Pokolenie, 
które wstępuje" (deb iutancki tomik „Wyznanie", MAW, Warszawa 
1989). Swoje wiersze opublikowała również w tomikach „Emigraqe 
z Aniołem Stróżem" (Oficyna Wydawnicza im. T. Peipera, Warszawa 
1991) oraz „Wiersze Niepozbierane" (ANAGRAM, 2005). Ma w do-

robku liczne publikacj e prasowe: wiersze, artyku ły, roz mowy, 
fe lietony, tłu maczenia z Języka niem ieckiego. Na podstawie wierszy 
Marty Klubowicz zrealizowano telewizyjny program poetycki „Julia 
Joanna i. .. "(1987). zaś wiersz „ Spow i edź z piątego przykazania" zna
l azł się w podręczniku języka polskiego dla klasy VI Marii Nagajowej 
„Słowa i świat". 
Obie swoje pasje: aktorstwo i poezję znakom icie łączy, tworząc 

autorskie spektakle poetyckie („Czterech poetów z j ednego miasta", 
„Ocal i! mnie w iersz", „Kiedy rana .. . "). Za stworzenie własnego teatru 
jednego aktora oraz odkrywanie twórców zapomnianych została 
uhonorowana Nagrodą im. Witolda Hulewicza (2002). 
W 2006 roku nadano Jej tytuł Honorowego Obywatela Miasta Nysa. 
Marta Klubowicz przetłumaczyła na język polski sztuki Freda Apke: 

„Kura na plecach", „Odjazd, zimna komedia z piosenkami'", „Z imny 
pryszn ic", „Pan Baron przychodzi boso i płac i guzikiem", „Cesarz 
na śmietniku", „Budda", „ Letnisko" oraz „Adonis ma gościa " . 



Spassina ARMENKOW 
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Kompozytor. Jego zadaniem jest stworzenie muzyki 
do przedstawienia. Może być ona ilustracją tego, 
co dzieje się na scenie - kiedy jest burza, instru
menty imitują dźwięki grzmotów, szum deszczu 
i drzew. Gdy królewicz prosi o rękę królewn ę, muzy
ka buduje nastrój liryzmu i miłości. Ale kompozytor 
może również napisać piosenki, które będą widzom 
komentować to, co się przed chwilą stało. Są rów
n i eż takie gatunki sztuk, które opierają się przede 
wszystkim na warstwie muzycznej - to opera, ope
retka i musical. 

Pianistka. kompozytor. Absolwentka Wyższej Szkoty Muzycznej 
w Sofi i ( Bułg a r i a) . Od i983 roku mi eszka i pracuje w Niemczech. 
Cztery lata spędziła w Singapurze, grając w Singapore Symphony 
Orc hestra. p rowadząc chóry oraz konc e rtują c jako solistka. 
Obecnie jako wolna artystka pracuje w Monachi um i Berlin ie. 
Współ pracowała z Team-Theater. Max 11, Pasinger Fabrik, Heppe
l& Ett li ch. 
Ostatn io w KAMM ERSPIELE LAN DSHUT była kierownikiem mu
zycznym spektakl i „Sekretark( , LSekre ta rinnen"), . Mała Francuska 
Syrenka" (. Die kleine franzosische Meerjungfrau"), . P i o rtu ś Rozczo
c hruś" („Shockheaded Peter"), „Obok" (Nebenan) oraz • The Black 
Rider". 

Elżbieta TERLIKOWSKA 

Scenograf i kostiumolog. Tworzy dla widzów inną 
rzeczywistość, stawiając na scenie odpowiednią 
dekorację i ubierając aktorów w kostiumy. Dzięki 
jego wyobraźni możemy w jednej chwili przenieść 
się na przykład z zamku królewicza do lasu peł
nego zwierząt, by za moment odwiedzić biednego 
Kopciuszka w kuchni złej macochy. Każdy z boha
terów sztuki nosi odpowiedni kostium: królewna 
ma zwiewną jak mgła sukienkę, wilk kudłaty grzbiet, 
a arlekin - połyskliwy strój w kolorowe trójkąty lub 
romby. Wiele kostiumów teatralnych to prawdziwe 
dzieła sztuki. 

Elżbieta Terlikowska jest absolwentką Wyższej Szkoły Sztuk Pla
stycznych we Wrocławiu (Wydział Form Przemysłowych). Malar
stwo studiowała pod kierunkiem profesora Józefa Hałasa. Zajmuje 
się gra~ką użytkową i matą formą gra~czną. Zrealizowała kilkadzie
siąt wystaw indywidualnych w Polsce i za gran icą, m. in. w Rzymie, 
Berlinie, Hagen, Hannoverze i Istambule. Ma w swym dorobku licz
ne wystawy zbiorowe, środowiskowe, ogólnopolskie i poplenerowe. 
Jako scenograf zadebiutowała w 1986 roku, projektując dekoracje 
i kostiumy do .Nowego Wyzwolenia· wg Witkacego w reż . Jerzego 
Bielunasa w Operze Wrocławskiej . Jest jedną z najbardziej pomy
słowych kobiet-scenografów polskich. Ma w dorobku prawie sto 
realizacji w teatrach całej Polski. Stale współpracuje z Art Scenique 
w Strasbourgu (Francja) . 
Do ważniejszych jej realizacji scenogra~cznych należą m. in. pro
jekty do .Tanga· S. Mrożka i Kabaretu Jacquesa Preventa (obydwa 
spektakle w Strasbourgu) oraz . Niebezpiecznych związków· 

Ch. Hamptona w gdyńskim Teatrze Miejskim. Realizacje ostat
nich kilku lat - to kostiumy do spektakli: .Śmierć w Wenecji" 
wg l . Manna (Wrocławski Teatr Pantomimy) • • Królewicz i że

brak· M. Twaina (Teatr Nowy w lodzi), . Kopciuszek· D. Stępień 
(Teatr im. H. Ch. Andersena w Lublinie), .Wizyta starszej pani" 
F. Durrenmatta oraz . Stworzenia sceniczne· A. De Angelisa (oby
dwa w Lubuskim Teatrze im. L Kruczkowskiego w Zielonej Górze) 
i in. 
W Teatrze Rozrywki z rea lizowała pomysły scenogra~czne do na
stępujących przedstawień : .Złota różdżka· (1992), . Księżniczka 
Turandot• (1993). .Dziś wieczorem Lola Blau· (1993), . Uczciwe 
życie· (1995), . Ubu Król czyli Polacy· (1996), . Na szkle malowane· 

(1999), .Jesus Christ Superstar· (2000), .W Bo dni dookoła świata 
po stu latach· (2001), .O co biega?· (2003), .KRZYK według Jacka 
Kaczmarskiego· (2004), .Pomalu, a jeszcze raz!· (2006). .SPIN 

- musical· (2007), . Canterville Ghost" (2007) oraz dwukrotnie -
do Koncertu Sylwestrowego (2008 i 2009). 

Jest laureatką Nagrody Dziennikarzy w Hannoverze za najciekaw
szą ekspozycję roku oraz Nagrody i stypendium im. W. Cwenarskie· 
go we Wrocławiu. Wśród wyróżnień są również: 

- ZŁOTA MASKA za scenogra~ę do przedstawienia .Księżniczka 
Turandot· C. Gozziego (Teatr Rozrywki w Chorzowie). 
- ZlOTA MASKA za scenogra~ę do spektaklu .W Bo dni dookoła 
świata po stu latach· J. Bielunasa (Teatr Rozrywki w Chorzowie), 
- Nagroda Miasta Wrocławia za całokształt twórczości, 
- Dyplom Honorowy .za wyjątkową kreatywność i wysoki poziom 
prezentowanego kostiumu· na IX Międzynarodowym Quadrynal
le Scenogra~i w Pradze (.Stara kobieta wysiaduje· T. Różewicza 

w Teatrze im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze) 
- Złota Pacynka za scenogra~ę do przedstawienia .Zwierzęta Dok
tora Dolittle· J. Bielunasa (Wrocławski Teatr Lalek) 
- nominacja do Wszechnorosyjskiej Złotej Maski za spektakl 
. Don Juan· w Sankt Petersburgu i in. 



Jakub LEWANDOWSKI 

Choreograf. Zajmuje się wszystkim, co na scenie 
nie jest staniem, siedzeniem, leże niem czy chodze
niem. Pracuje z aktorem, by ten - w rytm muzyki 
- tańczył w odpowiedni do przedstawienia sposób. 
Inaczej tańczyć będzie Kopciuszek na balu królewi 
cza, inaczej skakać będą żabki wokół stawu, innym 
krokiem ruszy Żółtym Szlakiem Dorotka w „Czaro
dzieju z Krainy Oz". Wymyślanie tańca w teatrze -
to właśnie zadanie choreografa. 

Tancerz zawodowy (weryfikacja ZASP), absolwent Studium Ani 
matorów Kultury w Kaliszu (taniec współczesny). Uniwersytetu 
im. A. Mickiewicza w Poznaniu (wychowanie wczesnoszkolne 
i sztuki na Wydziale Pedagogicznym), stypendysta Centrum 
Choreograficznego Mathillde Monier w Montpellier (Francj a). gdzie 
uczestniczył w sześc iu projektach, odbywa ąc jednocześn i e staż . 

Debiutował w Teatrze Tańca Współczesnego ALTER w Kaliszu jako 
tancerz w spektaklu „Między czasem a czasem" (1997). Wystę
pował w spektaklach Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu 
(..Romeo i Jul ia " oraz „Kró lowa śniegu") . Przez trzy lata pracowai 
jako jeden z choreografów w programie TVN „ Droga do gwiazd", 
w którym też występował . 

Jest solistą w zespole baletowym Teatru Rozrywki. Jego pierwszą 
premie rą byt .. KRZYK wed ług Jacka Kaczmarskiego" (2004) . Dziś 
bierze udział we wszyst kich spektaklach muzycznych Teat u Roz
rywk i. Od roku 2005jestjednym z twórców układów choreograficz
nych do Koncertów Sylwestrowych w Teatrze Rozrywki. W styczniu 
2006 roku odbyta się prem iera kameralnego spektak lu tanecznego 
według pomysłu (i z udziałem) Jakuba Lewandowskiego pt. „Za
bawka". 
Wystąpił w przedstawieniu autorskim Katarzyny Aleksander- Km i eć 

pt. „ Na krawędzi", zrea lizowanym specjalnie na Międzynarodowy 
Festiwa Działań Teatralnych i Plastycznych „ Zdarzenia" - Tczew 

- Europa. Jako tancerz został zaproszony do spektaklu „Muzeum 
histeryczne Mme Eurozy" P. Schmidtke w reżyser ii Ingmara Vill qista, 
którego premiera odbyta s i ę w Operze Śląskiej w Bytomiu (2005) . 
Najciekawszym jego dokonaniem na chorzowskiej scenie j est ro la 
Angela w musicalu Jonathana arsona „ Rent", za którą otrzyma! 
nominację do Nagrody Artystycznej ZlOTA MASKA 2007 w kate 
gori i „ro la wokalno-akt orska". Ange l byt równocześn i e debiutem 
aktorskim dla tancerza - Jakuba Lewandowskiego. W kolejnym 
spektaklu tanecznym Katarzyny Aleksande r - Kmieć pt. „Zobacz 

Alicjo" wcieli ł się w rolę Damy Pik - jedną z dwóch głównych 
w tym przedstawieniu postac i. 
Następnym poważnym zadaniem aktorskim stał się Gregory 
Gardner w mus icalu wszec h zasów - „Chorus Line" M Hamli cha, 
wystawionym przez wrocławski Teatr Capitol (2008). 
Jakub Lewandowski współp racuje również z Teatrem im. Wojciecha 
Bogusławskiego w Ka liszu jako tancerz w spektaklu „Ferdydurke, 
czyli czas nieuniknionego mord " wg Witolda Gombrowicza w eży 

seri i Wojciecha Kościelniaka (2008) . 
Od kilku miesięcy Jakub Lewandowski prowadzi autorski dział 
„Teatralne kulinaria" w powstałym niedawno czasopiśmie ś ląski m 

pn .• Style". 

Zastępca dyrektora - Michał Biliński 
Asyst ent dyrektora - Adam Kowalski 
Główny księgowy - Dorota Borowy 

Dyrygenc i - Joseph Herter, Jerzy Jarosik 
Inspektor orkiestry - Sławomir Kmieć 
Woź ny orki estry - Patryk Mattheus 

Ki erownik zespotu w okalnego - Ewa Zug 
Inspektor zespołu wokalnego - Dagmara Żuchnicka 

Kierownik zespołu baletowego - Janusz Krzypkowski 
Inspekto r zespołu baletowego - Beata Jabło11ska-Rakoczy 
Pedagog baletu - Kazimierz Cieśla 

Konsultacje wokalne solistów - Ewa Mentel 
Korepetytorzy - Lena Minkacz, Paulina Nosek 

Kierown ik techniczny - Damian Jasiak 
Kierownik sekcji aku stycznej - Krzysztof Wolfard 
Realizator światła - Marek Mroczkowski 

Kierown ik działu administracji - Zofia Rycyk 

Kierownik Biura Obsługi Widzów - Barbara Chodacka 

Koordynacja pracy artystycznej - Justyna Górecka (kierownik). Magdalena Szojda 
Konsultant programowy - Krzysztof Karwat 
Impresariat - Aneta Głowacka 
Promocja i marketing - Marek Kołbuk 
Biblioteka muzyczna i archiwum teatru - Katarzyna Gojny 

Koordynator projektów edukacyjnych - Agata Witkowska 

Dekoracje i kostiumy zostaty wykonane w pracowniach 
Teatru Rozrywki pod kierunkiem: 
Haliny Mattheus (krawiecka damska), Andrzeja Pipera 
(krawiecka męska), Danuty Gniewek i Teresy Szelest (perukarska). 
Zofii Dziugieł (kapeluszy), Wincentego Turka (stolarska), 
H enryka Zająca (ślusarska), Marka Olszewskiego 
(malarsko-dekoratorska) 

Brygadier sceny - Dariusz Szymański 
Sta rsze garderobiane - liona Kozera, Aldona Porwolik 
Garderobiana Małej Sceny - Izabela Rutkowska 
Rekwizytorzy - Katarzyna Grad, Krzysztof Szreter 
Rekwizytorka Malej Sceny - Magdalena Skorupa 

Redakcja programu - Jolanta Król 
Projekt okładki i ilustracje - Elżbieta Terlikowska 
Skład programu - Anna Sielska 
Zdjęcia - jeśli nie zaznaczono inaczej, autorem zdjęć jest 
Tomasz Zakrzewski 

Prawa autorskie do sztuki ADONIS MA GOŚCIA 
reprezentuje Agencja ADiT 
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