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Teatr Rozrywki wraca do gry! 
 
          Miło nam poinformować a zarazem zaprosić Państwa do Teatru Rozrywki na 

wrześniowe spektakle w ramach nowego sezonu artystycznego 2020/2021 r. 

Poniżej przedstawiamy najciekawsze pozycje w repertuarze, podobnie jak w 

ubiegłym sezonie, powołując się podczas rezerwacji na ofertę mają Państwo 

możliwość zakupu biletów w atrakcyjnej cenie.  

„Zakonnica w przebraniu” 
Terminy: 11,12,17,18,19,24,25,26 września godzina 18.30 

Oraz 13,20,27 września godzina 17.00 

Specjalna cena biletów 69 55 zł/szt. 

 
 
            Deloris van Cartier, podrzędna szansonistka z podejrzanego nocnego klubu, 

jest przypadkowym świadkiem zabójstwa, a co gorsza – mordercą jest jej kochanek. 

Sytuacja nie do pozazdroszczenia! Kochanek oczywiście postanawia zabić 

niewygodnego świadka, ale na szczęście policja jest szybsza i ukrywa Deloris             

w… klasztorze. Czy będzie w nim bezpieczna? Jak odnajdzie się w tym zupełnie 

obcym i dość dla niej niezrozumiałym świecie? 

            Zakonnica w przebraniu to tytuł znany w Polsce z fantastycznej roli filmowej 

Whoopi Goldberg oraz udanej inscenizacji musicalowej w poznańskim Teatrze 

Muzycznym. To świetnie skonstruowana, wartka anegdota ze znakomitą muzyką. Ale 

to także opowieść o przemianie, lojalności, przyjaźni i radości życia. 
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„Big Band Śląski” 
JAZZ W NAJLEPSZYM WYDANIU 
Termin: 6 września godzina 18.00 

Specjalna cena biletów 30 zł/szt. 
  
 
 
 
 
 
 
 
          Big Band Śląski to nowy zespół Teatru Rozrywki. Kierownikiem artystycznym 

tej znakomitej grupy muzyków jest Grzegorz Nagórski – wybitny muzyk, kompozytor, 

pedagog, uznany w Polsce i na świecie puzonista. Ma w dorobku kilkadziesiąt 

nagranych płyt, niezliczone trasy koncertowe w Polsce i za granicą, a od roku 1996 

regularnie zajmuje pierwsze miejsce w ankietach JAZZ TOP magazynu „Jazz Forum” 

w kategorii „najlepszy polski puzonista jazzowy”. Grzegorz Nagórski zgromadził w 

Big Bandzie Śląskim niezwykle utalentowanych i doświadczonych  muzyków, w 

większości absolwentów  legendarnego już „V Wydziału” (obecnie Wydział Jazzu i 

Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach). Nagradzani na 

międzynarodowych konkursach, uczestniczący w prestiżowych festiwalach 

jazzowych, nagrywający liczące się w środowisku jazzowym. 

 W koncercie inaugurującym działalność Big Bandu Śląskiego usłyszymy 

kompozycje jazzowe z repertuaru orkiestr Boba Curnowa, Roba McConnella czy 

Thada Jonesa i Mela Lewisa. Big Band zagra też kompozycje Pata Metheny'ego, 

Cole Portera, Jerome Richardsona, Hillario Durana, Tima Waltersa oraz Grzegorza 

Nagórskiego i Michała Tomaszczyka – wszystkie w bogatych aranżacjach. 

Big Bandowi towarzyszyć będzie jeden z najbardziej obiecujących polskich 

wokalistów jazzowych. Laureat wielu nagród, w tym Shure Montreux Jazz Voice 

Competition 2013 - Wojciech Myrczek 

 

https://www.teatr-rozrywki.pl/zespol/big-band-slaski/374.html?view=team
https://culture.pl/pl/tworca/wojciech-myrczek
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RODZAJ OFERTY specjalna oferta biletowa do Teatru Rozrywki  

REZERWACJA telefoniczna -   

 32 346 19 31/32/33/34 
691 988 020 
 
mailowa -  na adres:  

m.bokuniewicz@teatr-rozrywki.pl 
 

KONTAKT po stronie teatru: 
Michał Bokuniewicz tel.  
32 346 19 31/32/33/34,  
691 988 020 
m.bokuniewicz@teatr-rozrywki.pl 

PŁATNOŚĆ I ODBIÓR - pracownik Teatru potwierdza rezerwację i podaje jej numer, 
- płatność następuje przelewem na konto teatru lub w kasie zgodnie 
 z terminem ważności rezerwacji: 

Bank Śląski SA o/Chorzów 
nr 69 1050 1243 1000 0090 3047 5132 

+ numer rezerwacji 
- odbiór: 
wysyłka biletów w formie elektronicznej lub 
możliwość odbioru w kasie teatru 

KORZYŚCI 
 

- cena specjalna, 
- dobre miejsca, 
- wyjątkowy charakter teatru muzycznego, 
(spektakle Teatru Rozrywki są najczęściej wystawiane z udziałem baletu, 
orkiestry, chóru, z wykorzystaniem sceny obrotowej, na podstawie 
międzynarodowych umów licencyjnych dotyczących wyłączności tytułów 
na terytorium RP),  
 

 

 
 
 

POZDRAWIAM  
MICHAŁ BOKUNIEWICZ 

 
 

mailto:m.bokuniewicz@teatr-rozrywki.pl
mailto:m.bokuniewicz@teatr-rozrywki.pl

