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25 lat Sceny Polskiej w Holandii – Stichting Pools Podium 25 jaar!
Zaproszenie do Teatru
W ramach 25-lecia, już 17 czerwca o godz. 19:30 zapraszamy na spektakl „Rozbitkowie” („Na
pełnym morzu” ) Sławomira Mrożka do Eindhoven. W sztuce wyreżyserowanej przez Józefa
Czarneckiego wystąpią aktorzy Klubu Polskiego z Pragi: Elżbieta Grosse, Anna Kaczmarska,
Kazimierz Towarnicki, Andrzej Magala, Michał Chrząstowski.
Absurdalna groteska Sławomira Mrożka napisana w czasach, gdy aparat państwowy opierał się na
kontroli i strachu, pozostaje aktualna także dziś, obnażając absurdy współczesnego świata, gdy
środki manipulacji są dużo bardziej wyrafinowane niż kiedyś. Sztuka ta, przetłumaczona również
na język niderlandzki, cieszy się wielką popularnością wśród Holendrów i jest często wystawiana
w holenderskich teatrach.
Sobota 17 czerwca 2017 godzina 19:30 - NatLab - Eindhoven, Kastanjelaan 500
Więcej informacji: www.poolspodium.org
Rezerwacja biletów: poolspodium@gmail.com
Projekt jest współfinansowany w ramach funduszy polonijnych
Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

25 lat Sceny Polskiej w Holandii – Stichting Pools Podium 25 jaar!
Scena Polska w Holandii działa od 1992 roku. Pierwsze lata przyniosły lawinę ambitnych
przedstawień najbardziej znanych teatrów polskich. Niezwykłymi wydarzeniami były koncerty
Czesława Niemena, Jarosława Śmietany, Jacka Kaczmarskiego, zespołu Pod Budą. W 1997 roku
zorganizowaliśmy największą dotychczas imprezę polską w Holandii – 3 dniowe Dni Kultury
Polskiej w Delft z udziałem ponad 200 artystów, wystąpiły m.in. Teatr Pantomimy z Wrocławia i
Teatr Wierszalin z Supraśla. Wtedy też odbył się Tydzień Filmu Polskiego w Delft. Od tej pory
pokazaliśmy w kinach na terenie całej Holandii ponad 200 filmów polskich. Na stałe wpisały się
już w holenderski pejzaż filmowy Polskie Wiosny Filmowe i cykl pokazów CINEMA Polska. Na
plakatach Galerii XXV-lecia na stronie: www.poolspodium.org znajdziecie Państwo informacje o
pozostałych wydarzeniach.
Pytanie jak uczcić Jubileusz 25-lecia? Jak pokazać rozmach i wartość minionych lat, jak
docenić wysiłek ludzi tworzących ten dorobek? Mamy już plany na 2 grudnia 2017. Spotkamy się
w Konserwatorium Królewskim w Hadze. Przygotowujemy ciekawy i urozmaicony program.
Rezerwujcie Państwo czas na spotkanie w Teatrze Bez Granic.
Planujemy wydać okolicznościowy album. Zapraszamy do nadsyłania wspomnień i zdjęć
na adres: poolspodium@gmail.com. Napiszcie proszę co dała Wam Scena Polska, czy „warto
było”?
Scena Polska w Holandii, 15.05.2017

