Po raz pierwszy w Chicago!
Jedno z najznakomitszych dzieł
Adama Mickiewicza!
Klasyczna inscenizacja

,,Dziadów” cz. II.
Spektakl wzbogacony jest o
fragmenty i monologi z
pozostałych części ,,Dziadów”,
oraz poemat ,,Upiór”.
Teatr Scena Polonia oraz Studio Teatralne Modjeska mają
zaszczyt zaprosić Państwa na arcydramat Adama
Mickiewicza ,,DZIADY” cz. II
Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie?” (...)
Zabrzmi świeżo i niezwykle aktualnie. Dzięki realistyczno-magicznej scenografii,
zabiegom reżyserskim oraz grze aktorów, z obserwatorów obrzędu dziadów,
staniecie się Państwo jego uczestnikami.
,,DZIADY”cz. II to misterium, w którym dane nam jest poznać uniwersalne
prawdy o kondycji człowieka. Ten niezwykłym obrzędek, w którym żywi nawiązują
kontakt z umarłymi, świat realny przenika się i zespala z nadzmysłowym,
tworzącym universum przebogate w emocje i znaczenia. Nasz spektakl jest pełną
drugą częścią „Dziadów”, przygotowaną w klasycznej, tradycyjnej wersji dla
uczniów klas gimnazjalnych.
Bardzo ważnym dla nas twórców celem było osiągnięcie specyficznego klimatu i
nastroju. Specjalne operowanie światłem, niezwykła, oryginalna, ilustracyjna
muzyka, kostiumy oraz pełna ekspresji gra zawodowych aktorów sprawia,
że „DZIADY" cz. II to wspaniałe, trwające prawie godzinę przeżycie artystyczne i
emocjonalne.

Nie ukrywamy ogromnej radości z faktu wystawienia jednego z najznakomitszych
dzieł naszego wielkiego, narodowego wieszcza. Po spektaklu chcielibyśmy
zaproponować Państwu krótkie spotkanie młodzieży z twórcami spektaklu.
Daty przedstawienia:
Piątek, 22 marca, godz. 6.30pm, Sobota, 23 marca, godz. 10am
Adres: Christian Heritage Academy, 315 Waukegan Rd. Northfield, IL 60093
Cena biletu: $20 dla ucznia, nauczyciele $0, dodatkowi opiekunowie $25
Informacja / Rezerwacja: 630 825 5825, scenapolonia2012@gmail.com
Spektakl (ze względu na ogromne koszty eksploatacji, oraz wynajęcia teatru) może
odbyć się tylko i wyłącznie przy określonej liczbie wykupionych miejsc. Dlatego
zwracamy się do Państwa z prośbą, aby najpóźniej do 9 LUTEGO wstępnie (bez
podawania dokładnej liczby uczniów) ZAREZERWOWAĆ miejsca pod numerem
telefonu: 630 825 5825 lub via e-mail: scenapolonia2012@gmail.com
W razie niewystarczającej liczby uczniów organizator będzie zmuszony do
odwołania premiery.
ZAPRASZAMY NIEZWYKLE GORĄCO NA TO WIELKIE, TEATRALNE
WYDARZENIE! ARCYDRAMAT NAJWYBITNIEJSZEGO POETY
ROMANTYZMU!
,,Kto nie był ni razu człowiekiem, Temu człowiek nic nie pomoże” (...)
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