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Hbtetto i teksty piosenek 
TOMJOfJ~ 

fTJlłzyka 

1-łARV~Y ~Cl-IMIDT 

ptzekład 

KAZf MłtRZ PIOTROW~Kł 
WOJCftCl-ł Mł: YfJA~Kf 

Ob!: ad a: 

Anna Walkowiak - LUIZA 

reżyseria, chote0gtafia, inscenizacja 
JAfJ ~ZUR~Ug 

scenogtafia i kostiL1my 
~BftJA BfCZ 

kietOWnictwo rnqzyczne 
ZBf GłJltW KARtJE;CKf 
PA~ł s;rn: TYs;IAK 

przygotowanie muzyczne 
MAŁGORZATA 

JAWO~KA-l<ACZMARI;K 

asy~tent reżysettł 
ZBIGfJlfW PRAZMOW~KI 

asystenci chote0gt_8"ł 
J~TYNA TOMCZAK 

KAMIL PRZVBO~ 

Musical " Tnr. l="anlaslich", W!Jslawiorn.J w maju 1960 t. w ~ullivan S:r. 
PlatJhousr. w 11owojorskirj dziPl11icy arlys lyczrmj GtrP11wich Villa;,<~ b1Jł 

grany aż 17 162 tazv zanim zszP.dł z dP.SP.k IP.atru w slyczniu 2002t. 
bijąc wszP.lkie rP.kotdy rnusicalowP.j długowiP.czno~ci. 

~bastian S:tankiP.wicz - ~LLOMY (JEJ OJCIEC) 
Attut Gotz - MATT 

DocZP.kał siP. kilku tysięcy inscrnizacji w rni~lach i rni~lr<czkach lls:A, 
a lakŻP. kHkusP.I insCP.nizacji w wiP.lu ktajach. 
LibtP.llo „ThP. l="anlaslicks" Opatlo tra kornP.dii fta11cu skir;,o poP.ly i dta
rnalutga z ptwłornu XIX i XX w. tdrnunda Roslatrda - "Rornanlvczn(, 
uroczym, pat0diującym wąlc<k Rorrma i Julii dtobiaz;,u, klóty zgodnir 
zP. wskazówką aulota - " dzirjP sią ;,dziPkolwiPk, bylPby kosliurny byłlJ 

ładtrP". 

RobP.tt Gulacz yk - HUCJ<l.EBEŁ (.lrnO OJCIEC) 
Dani(!! WiP.f(!ba - H GAUO 

ZhiPJiir!w Prażmowski - HENRY 
8P.ata Łozowska - MORTIM~ 
MaP,dalP.na Łach - r::'Rl1-ml 

OIP,a Pęc1ak - LU-LU 
Justyna T ornc1ak - ZU-ZU 

Ap.,niP.szka ll chtoriska - DU-OO 
Katarzyna MaczP.I - Bł:AZEN 

Datia Kąiral ska - ~~C 
Karni! Prz11hoś - ~OŃCE 

Tt7yrri:i !:ię ono wiP.rnir fab11łlJ Roslarrda, dodatro wła~ciwiP tylko pioronki 
otaz tolę l-fonty'P.go, !:latP.go aktota, jakby Ż!JWCmn wziPctą z kornP.d1 . 
S:wkspita. Ra11g1,1 wiP.lkiPgo, dzi~ już kl:!l:ycznP.J!O ptwboju zyskała olwi(l
taj ąca i zamykająca spnklakl piosnnka "Tty Io tP.rnnrnb(lt ' 
O ponadcza!:owo~ci Ingo mu!:icalu ~wiadczy fakl jngo filrnownj P.ktanizacji 
"Thr. klrtl:!l:licks" w teŻ•JSntii Micharla RitchiP. z udziałrrn rn.ir1. !:łynrK'JT,r 

JoP.I' a Grr.u' a w toi i 8r.llornir.go - ojca Lui!:y rniał swoją ptmnietą w 2000 r 
Mo11lażu Ir.go filmu podjl!I się !:arn f::tanci!: i::otd Coppola. 

Pt1rd!.:tawiP.niP. pow1:tało WP. w1:półptac11 
z fl~todkirm Kultu111 i ~z łuki WP. Wtocfawi11 

otaz ptzlJ wspatciu W4działu Kultuty lltzędu MiP.j!:kiP.RO 
WP. Wtocławiu 
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Scenografię i kostimny wykonała pracownia plastyczna 
Ilona Szm·kowska - kiero\\11ik 

Akmtyk 
\Vitold Ryszkowski 
Przemysław \\"icha 

Teresa Mak 
Jerzy Makowski 
Stanisław Rasiak 

Cl iarakt eryzac ja: 
Magdalt"na Chabrowska-Oleksiak 

Garderobiana i rekwizytork<l: 
Teresa l(owakzyk 

Obsługa teclmicz1rn: 
Ryszard Hauptirnm 

S\\·iatlo 
Gustaw P."sieka 

l(azimierz Pi;Vek 
Bartłomiej lTrysz 

Realizatotzy mdeczt1ir. dzir,kuj~ W!:zy!:lkirn ptacowt1ikorn ~zkoly Teattafnr.j 
za 211akornit ~J W!:pólptacę ptzy rnalizacji !:pektaklu. 
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Sponsorzy i patroni medialni: 

~,3 IC' mfu l'iłJl\l'Orai-t-A 
imcuw fiiWii~~ ....... 

P • .\.NST\YO'l':-1. \VTŻSZA SZKOLA ITATRALNA 
llU Luo·n1:.-. SOLSlc!EvO •• t:P .. "l:O">lE 
•1·:0:!.-l.".' : . ..J .IIEISC•:"'C: ·.- '~'F'.-XL-:J1TJ 

Teatr PWST 
Wnrb.·. Bra.~•tdta5t, łft. t:'I J~55 OJ,, DTI J5 ~ Jll 

G~I J: J~ '9.ł. Mliłp~t@rw.u:vnr.pl 


