Chorzów, sierpień 2017

Szanowni Państwo!
Warto już teraz zaplanować wrześniową wizytę w Teatrze Rozrywki

ponieważ:

- planowanie czegoś przyjemnego motywuje do życia,
- będzie taniej, a poziom artystyczny jak zwykle najwyższy,
- po co czekać – my z początkiem września zaczynamy grać!
Kolejna bardzo dobra informacja dla Państwa to 3 wyjątkowe spektakle
w ramach specjalnej oferty cenowej. Czekam zatem na telefony, maile
i sms -y, hasło na wrzesień:

kolejny sukces!

1.Propozycja komediowa:
5,6,7 września/wtorek, środa, czwartek/godzina 19.00

Dwóch żydowskich hochsztaplerów szykuje skok na kasę w niecodziennym
stylu: chcą wystawić na Broadwayu przedstawienie, które padnie w dniu
premiery i zgarnąć pieniądze za ubezpieczenie. Okazuje się jednak, że spektakl
„Wiosna Hitlera” jest tak zły, że aż dobry bo arcyśmieszny!
Cena biletów: 69 45 zł
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Komedia mistrza gatunku Mela Brooksa!

2. Propozycja familijna :
15,16 września/piśtek, sobota/godzina 19.00,

Cena biletów: 69 45 zł
Spektakl kostiumowy i współczesny zarazem. Jego akcja rozgrywa się w dwóch
planach. Często mówimy o nim:
zaskakujący
wiernie odtworzony obraz olejny Georga Seurata- ożywa! Dzięki
połączeniu nowoczesnej technologii, użyciu projektorów oraz choreografii Jarka
Stańka przenikamy do jego wnętrza, a na oczach widzów tworzy się doskonała 4ro wymiarowa wersja płótna.
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popisowy
Obsada spektaklu to nierzadko finaliści znanych show: The Voice of Poland
lub Must Be The Music. Ich popisy wokalne wysysają widza z wygodnego fotela
i wrzucają wprost na scenę. Muzyka chwyta raz za gardło raz za serce.
wytrawny
takie nasycenie i rozpiętość palety barw zawarte w scenografii,
kostiumach, esencjonalna muzyka oraz duża dawka talentu aktorskiego to
prosta droga do świetnie spędzonego wieczoru.
Znakomita propozycja dla całej rodziny!

3. Propozycja kameralna – na Małej Scenie:
10,13,17 września/niedziela, środa, niedziela/godzina 19.30
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Cena biletów: 49 39 zł
Czternaście songów Cave'a i Waitsa układa się w mroczną i tajemniczą
historię pięćdziesięcioletniego "everymana". Mężczyzna schodzi na dno
undergroundu, by odszukać w nim swą młodość. Błąka się po zakamarkach
własnej duszy, raz poddaje się emocjom, by za chwilę walczyć z nimi. Targany
przez demony zła próbuje przeciwstawić im wieczną miłość i szlachetne
marzenia. W roli głównej Artur Święs.

Poniżej przedstawiona została strefa w której będziemy rezerwowali miejsca
w obniżonej cenie:

Poniżej przesyłam propozycję prostych zasad współpracy w formie tabelarycznej.
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PROSTE ZASADY WSPÓŁPRACY
RODZAJ OFERTY

specjalna oferta biletowa do Teatru Rozrywki dla Pracowników i ich rodzin

CENA

45 zł (zamiast 69 zł) - Duża Scena i 39 zł (zamiast 49 zł) – Mała Scena na wybrane
terminy
telefoniczna - na ustalone hasło pod numerami:
32 3461931,
32 3461932,
32 3461934,
mailowa - ze skrzynki służbowej na adres:
z.mrukwa@teatr-rozrywki.pl
sms – podając ustalone hasło pod numer:
661 441 055
po stronie teatru:
Zbigniew Mrukwa tel. 32 346 19 31, 661 441 055 , z.mrukwa@teatr-rozrywki.pl
po stronie partnera:
Mariusz Świąder tel. 32 77 40 066, mswiader@slaskie.pl

REZERWACJA

KONTAKT

PŁATNOŚĆ I ODBIÓR

KORZYŚCI

- 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
- cena specjalna,
- dobre miejsca,
- wyjątkowość
(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),
- możliwość dodatkowego dofinansowania
w zakładzie pracy,
- forma prezentowa (50 zł za bilet) – bilet ważny 100 dni od daty zakupu na
produkcje własne!

W razie pytań w sierpniu proszę o kontakt,
Zbyszek Mrukwa,
kom. 661 441 055, z.mrukwa@teatr-rozrywki.pl
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