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Nie ma miękkiej gry.

„Będzie zabójstwo. I ja w nim będę brał udział. 
A mówię ci to tylko dlatego, że mi tego nie
udowodnisz”. Tymi słowami Bogusław Linda, 
w roli gangstera złamanego przeszłością,
powraca na wielki ekran. W filmie Patryka Vegi
„Pitbull. Nowe porządki” rzuca wyzwanie
niepokornemu policjantowi o pseudonimie
Majami z mokotowskiej komendy. Gdy Majami
zaczyna rozpracowywać grupę  gangsterów, jego
droga przecina się z bohaterami dawnego
Pitbulla - Gebelsem, Igorem i Barszczykiem.
Okazuje się, że sekcja zabójstw z Pałacu
Mostowskich rozpracowuje Grupę Mokotowską
w temacie „Gangu obcinaczy palców”,
odpowiedzialnego za serię porwań i zabójstw.
Policjanci z obydwu komend zaczynają rozumieć,
że mają do czynienia z najsilniejszą organizacją
przestępczą w Polsce i jeśli chcą ją rozbić, muszą
ze sobą współpracować.  

Ciekawostki:
- „Pitbull. Nowe porządki” to kontynuacja
wydarzeń z filmu oraz serialu „Pitbull” z 2005 roku

Marcin Dorociński, główny bohater poprzednich
produkcji serii „Pitbull”, nie znajduje się 
w obsadzie reżyser zapowiedział, że ten film
będzie bardziej dokumentalny, niż pozostałe
części niektóre sceny filmu kręcono z ukrycia,
wśród zwyczajnych ludzi i przechodniów,
nieświadomych tego, że biorą udział w filmie

22.01.2016r.    godz. 21.00
23.01.2016r. - 4.02.2016r.  godz. 20.00
Polska, 2016, 133 min., dramat/kryminał, od 15 lat
Cena biletu: pt - nd: 15 zł i 13 zł, 

pon – czw: 14 zł i 12 zł
Reżyseria: Patryk Vega
Scenariusz: Patryk Vega
Zdjęcia: Mirosław Brożek
Obsada: Piotr Stramowski - „Majami”
Bogusław Linda - „Babcia”
Maja Ostaszewska - Olka
Andrzej Grabowski - starszy aspirant Jacek Goc
„Gebels”, Krzysztof Czeczot - „Zupa”
Agnieszka Dygant - „Kura”
Julia Pogrebińska - „Aminat”
Michał Kula - Barszczyk, Paweł Królikowski -
komisarz Igor Rosłoń
Anna Mucha - „Kinia”

FILM MIESIĄCA/PREMIERA



*2D - projekcja cyfrowa dwuwymiarowa, **3D - projekcja cyfrowa z efektem obrazu przestrzennego (trójwymiarowego).

VII odsłona kultowej sagi. 

1.01.2016 r.,  godz. 18.00, 2.01.2016 r.,  godz. 11.00, 17.00 ,
19.30, 3.01.2016 r.,  godz. 11.00, 17.00, 19.30, 4.01.2016 r.,
godz. 17.00 , 19.30, 5.01.2016 r.,  godz. 17.00, 19.30, 6.01.2016
r.,  godz. 17.00, 19.30, 7.01.2016 r.,  godz. 17.00, 19.30
Cena biletu: pt - nd: 19 zł i 17 zł, pon – czw: 17 zł i 15 zł (3D); 
pt - nd: 15 zł i 13 zł, pon – czw: 14 zł i 12 zł (2D)
Star Wars: Episode VII - The Force Awakens, USA/Wielka Brytania, 2015,
136 min., przygodowy/Sci-Fi, od 13 lat

Gwiezdne wojny George’a Lucasa trafiły na ekrany 25.05.1977 roku.
Film początkowo wyświetlano tylko w 32 amerykańskich kinach,
szybko pobił rekordy frekwencji, całkowicie odmienił oblicze
kinematografii. Kluczem do tego niezwykłego sukcesu była formuła
„space opery”, łączącej elementy baśni, westernu i fantasy 
z niezwykłymi efektami specjalnymi, czerpiącej z mitologii i kultur
całego świata. W grudniu 2015 roku filmowy świat „Gwiezdnych
wojen” powiększył się o kolejną opowieść: „Gwiezdne wojny:
Przebudzenie Mocy” – jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów
ostatnich lat. Jego akcja rozgrywa się 32 lata po „Powrocie Jedi”.

Komedia o kobiecie w męskim świecie.

09.01.2016r.  godz. 17.00  i  19.00, 10.01.2016r.  godz. 17.00  
i  19.00, 11.01.2016r.  godz. 19.00, 12.01.2016r.  godz. 19.30,
13.01.2016r.  godz. 19.00, 17.01.2016r.  godz. 17.00  i  19.00,
18.01.2016r.  godz. 19.00, 19.01.2016r.  godz. 19.00,
20.01.2016r.  godz. 19.00
Cena biletu: pt - nd: 15 zł i 13 zł, pon – czw: 14 zł i 12 zł 
Polska, 2015, 99 min., komedia, od 13 lat
Zośka jest atrakcyjna, wykształcona i wie, czego chce. Rodzinne
miasteczko zamieniła na warszawską korporację i pnie się po
drabinie sukcesu, choć do raju jeszcze droga daleka. Zamiast
luksusowego apartamentu – kawalerka na kredyt, zamiast
prestiżowej pracy – użeranie się z szefem burakiem, zamiast
szczęśliwego życia – udawanie kogoś, kim nie jest. Pewnego dnia
Zośka zalicza twarde lądowanie. Oszukana przez szefa traci pracę 
i reputację. Ten otrzeźwiający kubeł zimnej wody budzi ją 
z plastikowego korpo-snu i zmusza do działania. Ale to już nowa
Zośka – silna kobieta, która chce wziąć z życia to, co jej się należy:
miłość, przyjaźń, szacunek i satysfakcjonującą pracę. A przy okazji
ukarać byłego szefa kanciarza i złowić dorodny okaz prawdziwego
faceta. Słaba płeć? Serio? 

Powraca przygoda na czterech łapach.

09.01.2016r.  godz. 11.00, 10.01.2016r.  godz. 15.00,
11.01.2016r.  godz. 17.00, 13.01.2016r.  godz. 17.00
17.01.2016r.  godz. 11.00, 18.01.2016r.  godz. 17.00
19.01.2016r.  godz. 17.00, 20.01.2016r.  godz. 17.00 
Cena biletu: pt - nd: 15 zł i 13 zł, pon – czw: 14 zł i 12 zł 

Belle et Sébastien, l’aventure continue, Francja, 2015, 97 min.,
przygodowy, od 7 lat, dubbing

Wychowywany przez przybranego dziadka Sebastian 
z niecierpliwością czeka na powrót swej przyjaciółki Angeliny. 
Na wieść o tym, że awionetka, którą podróżowała dziewczyna,
zaginęła gdzieś w górach, Sebastian i jego wierne psisko Bella
wyruszają na pomoc. Niebezpieczna wyprawa obfitować będzie 
w dramatyczne, ale i zabawne wydarzenia. Pożar lasu, zetknięcie
oko w oko z niedźwiedziem, wysokogórska wspinaczka, a przede
wszystkim spotkanie z nieznajomym pilotem okażą się dla chłopca
i jego psa początkiem zupełnie nowej, niespodziewanej przygody.
W jej trakcie Sebastian trafi na ślad swego zaginionego ojca.

FILMY  - STYCZEń 2016  

SP I-III

20.01.2016 r., godz. 8.30, cena biletu: 8 zł

„Alfie, mały wilkołak” (2011),  90 min.
Temat prelekcji: Świat jest ciekawy, bo różnimy się od siebie! 
O tolerancji.

Film powstał na podstawie serii książek Paula van Loon pod tym
samym tytułem. Kiedy Alfie, chłopiec wychowujący się w rodzinie
zastępczej, kończy 7 lat, odkrywa, że jest inny niż pozostałe dzieci.
W nocy przy pełni księżyca zmienia się w małego wilkołaka 
o białym puszystym futerku. 
Jest przerażony tym, co się z nim dzieje, więc za wszelką cenę
próbuje ukryć swoją odmienność. Jest to niekiedy trudne,
zwłaszcza gdy podejrzliwa sąsiadka zauważa, że w nocy znikają jej
kurczaki… 
Czy bliscy będą w stanie zaakceptować odmienność Alfiego?

SP IV-VI

20.01.2016 r., godz. 11.00, cena biletu: 8 zł

„Antboy” (2013), 77 min.
Temat prelekcji: Czy warto udawać kogoś, kim się nie jest?

Wszystko zmienia się jednak z dniem, w którym Pelle zostaje
ugryziony przez genetycznie zmodyfikowaną... mrówkę! 
Z łatwością może się wspinać na ściany i podnosić przedmioty
kilkukrotnie przekraczające jego wagę. 
Pelle staje się lokalnym superbohaterem! Tradycja  nakazuje, że
jako superbohater Pelle musi się zmierzyć ze złem na swoją miarę.
Wszystko wskazuje na to, że wyłącznie on zdobędzie się więc na to,
by stawić czoło porywaczowi. 
Czy dzięki wsparciu Wilhelma i upartej Idy, Pelle wygra ze złem,
ocali miasto i... zdąży do domu na obiad?

Gimnazjum

22.01.2016 r., godz. 8.30, cena biletu: 8 zł

„Moja chuda siostra” (2015),  105 min.
Temat prelekcji: Zaburzenia w odżywianiu – anoreksja 
i bulimia.
Katja jest utalentowaną łyżwiarką figurową, stale zajętą w szkole
lub na treningach. W domu to na niej, a nie jej siostrze Stelli, skupia
się prawie cała uwaga rodziców. Stella podziwia starszą siostrę 
i stara się ją naśladować. To ona właśnie odkrywa, że z Katją dzieje
się coś złego: dziewczyna cierpi na zaburzenie odżywiania, które
może kosztować ją życie. Stella chce powiedzieć rodzicom, ale Katja
wymusza na niej przysięgę, że tego nie zrobi. To jednak zbyt duże
brzemię dla tak młodej dziewczyny. Film pokazuje, jak choroba
Katji powoli doprowadza całą rodzinę na skraj rozpaczy.

Szkoły ponadgimnazjalne

22.01.2016 r., godz. 11.00, cena biletu: 8 zł

„WHO I AM. Możesz być kim chcesz”
(2014), 105 min.
Temat prelekcji: Czy można być bezkarnym w sieci?

Benjamin, posługujący się nickiem - WHOAMI, w prawdziwym życiu
jest nikim, w sieci jest zupełnie odwrotnie. Rywalizując z idolem
hakerów - MRX-em, CLAY przeprowadza coraz więcej
spektakularnych ataków na różne instytucje i korporacje,
przyciągając przy tym uwagę służb specjalnych i Europolu. Trafiają
na pierwsze strony gazet, a Benjamin wkrótce zostaje wrobiony
przez rosyjską cybermafię w morderstwo i staje się najbardziej
poszukiwanym hakerem na świecie. Ściga go jednak nie tylko
policja. W sytuacji praktycznie bez wyjścia CLAY wymyśla
najsprytniejszy w dziejach plan ucieczki...

Szybcy i w- sierści.

22.01.2016r.  godz. 19.30, 23.01.2016r.  godz. 11.00, 16.00,
18.00, 24.01.2016r.  godz. 11.00, 16.00, 18.00, 25.01.2016r.
godz. 16.00, 18.00, 26.01.2016r.  godz. 16.00, 18.00,
27.01.2016r.  godz. 16.00, 18.00, 28.01.2016r.  godz. 16.00,
18.00, 29.01.2016r.  godz. 16.00, 18.00, 30.01.2016r.  godz.
11.00, 16.00, 18.00, 31.01.2016r.  godz. 11.00, 16.00, 18.00
01.02.2016r.  godz. 16.00, 18.00, 02.02.2016r.  godz. 16.00,
18.00, 03.02.2016r.  godz. 16.00, 18.00, 04.02.2016r.  godz.
16.00, 18.00
Cena biletu: pt - nd: 15 zł i 13 zł, pon – czw: 14 zł i 12 zł 

Alvin and the Chipmunks: The Road Chip, USA, 2015, 86 min.,
animowany/familijny, b/o, dubbing
Wspaniała rozrywka dla całej rodziny! Najsłynniejsze wiewiórki
świata powracają! Seria zbiegów okoliczności sprawia, że Alvin,
Szymon i Teodor zaczynają wierzyć, że ich opiekun Dave ma zamiar
oświadczyć się swojej dziewczynie, a ich samych porzucić.
Wyruszają więc na szaloną wyprawę, by zapobiec nadciągającej
katastrofie… 
Kinowa seria o przygodach trzech sympatycznych wiewiórek,
potrafiących mówić ludzkim głosem, powstała w 2007 roku. Film
ten oparty był na serialu telewizyjnym z lat ‘60. Część druga 
i trzecia powstały w latach 2009 i 2011. Te trzy filmy obejrzało 
w polskich kinach ponad 1,5 miliona widzów.



I m p r e z y
IMPREZY
6.01.2016 r., godz. 18.00
Koncert Zespołu „Ze starej płyty”; sala
widowiskowa, cena biletu: 23 zł
10.01.2016 r., godz. 10.00 
Spektakl teatralny w ramach WOŚP pt. : „Koziołek
Matołek i jego przygody”; sala widowiskowa,
wstęp: datki do puszki
11.01.2016 r., godz.11.00 
Mała Akademia Jazzu; sala widowiskowa, cena
biletu: 7 zł
12.01.2016 r., godz. 17.00 
Koncert Noworoczny w wykonaniu uczniów
Szkoły Muzycznej im. Leona Dimanta 
w Zawierciu; sala widowiskowa, wstęp wolny
16.01.2016 r., godz. 18.00 
Koncert pt.: „Reprezentacyjny Zespół Pieśni 
i Tańca Zawiercie dla Zawiercian”; sala
widowiskowa, cena biletu: 10zł
21.01.2016 r., godz. 8.30, 10.10, 11.40 
Spektakle teatralne dla dzieci szkól
podstawowych; sala widowiskowa, wynajem sali
21.01.2016 r., godz. 17.00 
Impreza Gimnazjum nr 1, pt.:„Sceniczna
wywiadówka”; sala widowiskowa, wstęp wolny
22.01.2016 r.,  godz. 17.30  
Koncert charytatywny na rzecz Oliwiera Pelona,
występ zespołu „CIERHEŃ”; sala widowiskowa,
wstęp wolny 

PRACOWnIE
Pracownia teatralna (sala 309):
Zespół dziecięcy „Brzdące” (przedszkole)-
wtorek, godz.16.00 
Zespół dziecięcy „Śmieszki” (klasy I-VI)- środa,

godz. 16.00 
Zespół młodzieżowy „Magma”- piątek, godz.
15.00
Zespół słowno- wokalny „Pogodni”- środa, godz.
10.00
Pracownia plastyczna – zajęcia z rysunku i
malarstwa (sala 312):
Zajęcia: środa, godz. 17.00- 18.00 (od lat 12)
Pracownia szkła artystycznego (sala 319):
Zajęcia: wtorek, godz. 16.00- 18.00 (od lat 8)
Pracownia ceramiki (sala 319):
Zajęcia: poniedziałek, godz. 17.00- 18.00; wtorek,
godz. 18.00 - 20.00  (od lat 6)
Pracownia modelarstwa lotniczego (sala 1):
Zajęcia: poniedziałek, środa i piątek, godz. 17.00-
21.00
Szkółka szachowa (sala 307):
Zajęcia: wtorek; grupa początkująca – godz.
16.00 – 18.00, grupa zaawansowana – godz.
18.00 – 20.00
Szkółka bilardowa:
Zajęcia: 16, 23, 30.01.2016 r., godz. 10.00 – 14.00
Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca
„Zawiercie”
Zajęcia: sobota, godz. 16.00- 19.00; niedziela,
godz. 10.00-14.00
Zespół „Małe Zawiercie”
Zajęcia: gr. I (przedszkole) - piątek, godz. 15.30-
16.30; sobota, godz. 13.30-14.30; gr. II (SP) -
piątek, godz. 16.30-18.00; sobota, godz. 14.30-
16.00
Zespół taneczno- ruchowo- wokalny
„Bajaderki” (sala 305)
Zajęcia: środa, godz. 17.00
Chór „Capella Vartiensis” (sala 305)
Zajęcia: poniedziałek, godz. 18.00; czwartek,
godz. 18.00

Indywidualne zajęcia z emisji głosu (sala 305)
Zajęcia: poniedziałek, godz. 14.30; czwartek,
godz. 15.00
Zawierciańska Młodzieżowa Orkiestra
Kameralna (sala 305)
Zajęcia: sobota, godz. 10.00
Klub Let’s Rock (sala 320)
Zajęcia: środa, godz. 19.00 – 22.00; czwartek,
godz. 19.45 – 22.00
Aerobik
Zajęcia: wtorek i czwartek, godz. 18.30
Klub Miłośników Tanga Argentino
Zajęcia: poniedziałek, 19.00

Sprzedaż biletów:  kasa biletowa - czynna 
od poniedziałku do piątku  8.00-12.00  oraz  16.00-
20.00, sobota-niedzielana godzinę przed każdą imprezą
(wejście od ulicy Leśnej). 
Dyrekcja MOK „Centrum”  zastrzega sobie prawo zmian
w repertuarze. 

MIEJSKA I POWIATOWA
BIBLIOTEKA PuBLICZnA 
Zawiercie, ul. Szymańskiego 2
Strona internetowa -
www.bibliotekazawiercie.pl, katalog on-line  -
www.zawiercie-mipbp.sowwwa.pl.
16.01.2016 r. 
Zajęcia „Mistrzowie Kodowania” - I grupa - godz.
10.00, II grupa 12.00 - zajęcia zamknięte dla
wcześniej zapisanych dzieci (Pałacyk
Szymańskiego) 
18-25.01.2016 r. 
Wystawa z okazji Dnia Babci i Dziadka (Oddział
dla Dzieci ul. Marszałkowska 37)
18-25.01.2016 r. 
Wystawa z okazji Dnia Babci i Dziadka (Filia nr 2

dla Dzieci i Młodzieży, ul. Powstańców Śląskich 6) 
19.01.2016 r., godz. 11.00  
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki,
omawiana będzie książka „Zagubiona przeszłość”
Jodi Picoult (Dział Metodyczny, ul. Powstańców
Śląskich 6) 
Kontynuacja zajęć z obsługi komputera 
i internetu dla zgłoszonych wcześniej osób.
nowa edycja interaktywnej nauki języków
obcych online, każda zapisana osoba otrzyma
pakiet dostępu do 5 języków obcych:
·Angielski123 (16 poziomów),
·Niemiecki123 (9 poziomów),
·Hiszpański123 (9 poziomów),
·Francuski123 (4 poziomy),
·Włoski123 (4 poziomy)
- dodatkowo FunEnglish dla dzieci
dostęp nasi czytelnicy otrzymują na 6 miesięcy
(dostępne od listopada), mogą korzystać z nauki
w bibliotece jak i w domu. Zapisy prowadzi Dział
Metodyczny (Anna Gawrońska,Małgorzata Głąb)
MiPBP w Zawierciu pod numerem telefonu 32 67
277 28  lub pod adresem
ip@bibliotekazawiercie.pl.

Dostęp do kursów jest darmowy.

TOWARZYSTWO MIłOŚnIKóW 
ZIEMI ZAWIERCIAńSKIEJ
ul. Piastowska 1, 42-400 Zawiercie
Sekcja Kultury i Sekcja Historii, Oświaty 
i Ochrony Zabytków
14.01.2016 r., godz. 16:00, sala 203 MOK
Temat: „Udział Żołnierzy Wojska Polskiego w misji
stabilizacyjnej w Iraku”. Wspomnienia Starszego
Chorążego Rezerwy Pana Mariusza Dorobisza.

STYCZEń

Jazz nowoczesny obejmuje kierunki powstałe po II wojnie
światowej, od bebop-u, poprzez cool jazz, hard bop 
i free jazz po jazz-rocka, zwanego także muzyką fusion.
To spotkanie poświęcone będzie kierunkom rozwoju współczesnej
muzyki jazzowej oraz prezentacji nowych brzmień inspirowanych
muzyką z najdalszych zakątków świata (world music, muzyka
etniczna) na przykładzie niezwykłego instrumentu o nazwie KAT
MALLET MIDI CONTROLLER, będącego elektroniczną odmianą
wibrafonu. 
Artystą, który wprowadzi nas w świat swoich muzycznych
fascynacji jest leader zespołu „The Globetrotters”, kompozytor,
aranżer, wykładowca Akademii Muzycznej w Katowicach, wirtuoz
instrumentów sztabkowych - Bernard Maseli.

16.01.2016 r., godz. 9.30, sala widowiskowa
Tytuł wykładu: „Dlaczego niektóre kamienie są szlachetne?”
(Gemmologia)
Wykładowca: dr Włodzimierz Łapot

Mała Akademia Jazzu 

Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca „Zawiercie” został
założony z inicjatywy Anny Szymańskiej – choreografa
klasy S, w lutym 1998 roku. Członkowie zespołu są 
w większości wychowankami Pani Szymańskiej, tańczący
niegdyś pod jej kierunkiem w innych zespołach, obecnie
studenci lub osoby czynne zawodowo, a także młodzież
szkół średnich z Zawiercia i okolic.

W ciągu kilku lat udało się stworzyć
czterdziestoosobowy zespół wraz z kapelą mający w swym
repertuarze pieśni i tańce z różnych regionów Polski.
Zespół prezentuje bogaty program polskich tańców
narodowych – Krakowiaka, Poloneza, Mazura, Kujawiaka 
z Oberkiem, a także tańce i pieśni z regionów: Łowicza,
Lublina, Śląska, Rzeszowa, Śląska Cieszyńskiego, Zagłębia,
Beskidu Śląskiego oraz Żywca.

Zespół jest otwarty na współpracę z innymi
zespołami, dzięki temu posiada również wiązankę tańców
słowackich powstałych dzięki współpracy 
z zaprzyjaźnionym choreografem z zespołu „Olza” - Otto
Jaworek. Jest również zaprzyjaźniony z węgierskim
zespołem „Bokreta” a także z Grupą Folklorystyczną 
„I Brianzoli” z Włoch. RZPiT „Zawiercie” trzykrotnie doceniła
Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń Artystycznych,
Festiwali i Sztuki Ludowej, która w roku 2005, 2010 i 2015
przyznała zespołowi prestiżowy certyfikat CIOFF

16.01.2016 r., godz. 18.00 
Cena biletu: 10 zł

„Reprezentacyjny
Zespół Pieśni i Tańca
Zawiercie  dla
Zawiercian”
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Miejski Ośrodek Kulturalny „Centrum”
im. Adama Mickiewicza informuje 
o aktualizacji swojej bazy zawierającej
ofertę kulturalną w Zawierciu. 
W katalogu zebrane będą informacje o m. in.
zespołach muzycznych, folklorystycznych,
chórach, solistach, grupach teatralnych 
i tanecznych, grupach rekonstrukcyjnych,
klubach rękodzieła, itp.

Zainteresowanych prosimy o wysłanie zgłoszenia
na adres: dtp@mok.pl lub nataliak@mok.pl do
dnia 31 stycznia 2016 r.

Zgłoszenie powinno zawierać pełną nazwę
zespołu/grupy, telefon kontaktowy, ilość osób,
link do strony www, krótki opis grupy, repertuar
oraz najważniejsze osiągnięcia (nagrody,
wyróżnienia itp.). Do zgłoszenia należy dołączyć
zdjęcie dobrej jakości.
W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt:
Miejski Ośrodek Kultury „Centrum” im. Adama
Mickiewicza w Zawierciu, tel. 3222882 lub
mailowo: nataliak@mok.pl
W przypadku publikacji katalogu zastrzegamy
sobie prawo do edytowania przysłanych
informacji. 

Baza oferty
kulturalnej

Orfeusz w piekle to pierwsza wielka operetka
Jacques'a Offenbacha z niezapomnianym rados-
nym kankanem. Premiera odbyła się 21 paździer-
nika 1858 roku, wywołując w Paryżu spore
poruszenie i gorący aplauz publiczności. Błyskot-
liwa kpina z napuszonego mitycznego świata 
i wspaniała muzyka przyniosły Offenbachowi
wielki sukces.

Akcja operetki rozgrywa się w starożytnej
Grecji. W Tebach znudzeni sobą Orfeusz i jego
piękna żona Eurydyka rozmyślają, jak zerwać
małżeńskie kajdany i oszukać zły Los – Opinię
Publiczną, który zgotował im rolę najczulszych
kochanków mitycznego świata. Szczęśliwie Eury-
dykę porywa bóg piekieł – Pluton. Małżonek,
chcąc nie chcąc, zmuszony przez Opinię Pub-
liczną do poszukiwań zaginionej, udaje się na
Olimp. Tam sam Jowisz postanawia zaintereso-
wać się porwaniem i sfruwając do piekła pod po-
stacią muchy, „bzyczy” Eurydyce uwodzicielską
pieśń. 
W ten sposób podbija serce ziemskiej piękno-
ści. Urażony Pluton każe Jowiszowi oddać ko-
chankę mężowi, z czego wszyscy są
niezadowoleni. Orfeusz, jak mówi mit, wyprowa-
dzając Eurydykę z piekła, odruchowo spogląda
za siebie i wówczas traci żonę na zawsze. Jak
przystało na operetkę, historia kończy się więc

szczęśliwie, a uradowany Orfeusz wraca sam na
ziemię.
W rolach głównych wystąpią śpiewacy Teatru
Muzycznego Arte Creatura:
Jarosław Wewióra jako Orfeusz,
Beata Witkowska-Glik jako Eurydyka,
Michał Musioł/Kamil Pękala/Adam Żaak jako Jo-
wisz, Patrycy Hauke/Witold Wrona jako
Pluton/Arysteusz, Marta Gabryelczak-Paprocka
jako Kupido, Ewelina Sobczyk jako Diana,
Anna Jaskółka-Haśnik jako Wenus,

Edyta Nowicka jako Junona / Minerwa,
Piotr Rybak jako Styks/Mars/Merkury,
Jakub Bergel jako Opinia Publiczna.
Śpiewakom towarzyszy Orkiestra Teatru Muzycz-
nego Arte Creatura pod dyrekcją: Bogusława
Jana Bemben
Libretto: Ludovic Halévy i Hector Crémieux
Przekład: Jerzy Merunowicz
Reżyseria: Dariusz Niebudek
14.02.2016 r., godz. 17.00. 
Cena biletu: 30 i 40 zł 

Pochodzą z Lublina. Nie są spokrewnieni.
Największe przystojniaki wśród kabareciarzy 
i najlepsi kabareciarze wśród przystojniaków. Ku-
pują serca widowni od pierwszego wejrzenia,
zwłaszcza jej damskiej części. 

Są zaprzeczeniem stwierdzenia, że najbar-
dziej beznadziejny zespół rockowy ma więcej go-
towych na wszystko fanek niż najlepszy nawet
kabaret. „Ani Mru Mru” mają mnóstwo fanek 
i fanów w całym kraju. A także poza nim.

Marcin Wójcik
Znany też jako Stanisław Dziąsło. Pomysłodawca
i założyciel formacji. Najpopularniejszy tleniony
blondyn w Polsce. 

Michał Wójcik
Kabareciarz i mim w jednej osobie. Obdarzony
niezwykłym urokiem osobistym. Potrafi z przeko-
naniem zagrać zarówno Tofika, jak i gumową
lalkę. 

Waldemar Wilkołek
Dźwiękowiec, osoba „do wszystkiego" i podpora
moralna grupy. No cóż... jaka podpora, taka mo-
ralność... 

18.03.2016 r., godz. 17.30, 20.00
Cena biletu: 40 i 50 zł

ZAPOWIEDZI

Orfeusz w piekle
Miejski Ośrodek Kultury „Centrum" wraz z Teatrem Muzycznym Arte Creatura  zapraszają
na operetkę Orfeusz w piekle Jacques'a Offenbacha  

Kabaret „Ani Mru- Mru” w nowym programie „Skurcz!”


