Termin i miejsce
Termin:
czwartek, Maj 30, 2019 do sobota, Czerwiec 1, 2019
Miejscowość:
Toruń
Numer budynku:
1-3
Kod pocztowy:
87-100
Przedrostek adresu:
al
Nazwa ulicy/alei/placu:
Solidarności
Powiat i gmina:
Toruń
Kategoria wydarzenia:
Spektakle
Opis wydarzenia:
Musical Pan Kleks. Powrót to współczesna opowieść inspirowana Akademią Pana Kleksa Jana
Brzechwy oraz serią ﬁlmów o Ambrożym Kleksie, mających dziś status niemal kultowych, także za
sprawą muzyki Andrzeja Korzyńskiego. Te znane szerokiej publiczności piosenki, choćby Na wyspach
Bergamutach, czy Kaczka Dziwaczka, wykonywane przez aktorów z zespołem na żywo, stanowią oś
muzyczną spektaklu i łączą pokolenia widzów. Usłyszymy 16 najbardziej znanych piosenek, z
ﬁlmowych adaptacji powieści Jana Brzechwy, z udziałem Piotra Fronczewskiego w roli Pana Kleksa.
Musical pokazuje losy Adama Niezgódki niemal trzydzieści lat po wydarzeniach w Akademii Pana
Kleksa. Dorosły już absolwent Akademii musi zmierzyć się z Wielkim Elektronikiem, który dzięki
technologii, zyskuje władzę nad światem dziecięcej wyobraźni i porywa córkę Adama. Czy Adam zdoła
uratować córkę? Czy z pomocą przyjaciół z dzieciństwa odnajdzie Pana Kleksa, który jako jedyny wie,
jak pokonać Elektronika? Pan Kleks. Powrót jest pełną ciepła, ale trzymającą w napięciu opowieścią o
przyjaźni, rodzinie, a przede wszystkim o mocy wyobraźni. Twórcy – Agnieszka i Emil Płoszajscy –
których spektakle Gra warta piernika, czyli Maurycy i kolędnicy, czy Jacek i Placek na tropie
księżyca są już znane toruńskiej publiczności, tym razem do współpracy oprócz zawodowych aktorów i
muzyków zaprosili również dzieci. Wyłonieni w ramach castingów młodzi adepci sztuki aktorskiej
zagrają na dużej scenie u boku zawodowych aktorów. Na spektakl zapraszamy: 30 maja, godz. 9:00 i
12:00 31 maja, godz. 9:00 i 12:00 1 czerwca. godz. 9:00, 12:00 i 17:00
Miejsce zakupu biletów:
Kopernika 4, on-line, rezerwacja telefoniczna 56 678 75 18, 512 982 813
Bilety:
Impreza biletowana
Cena biletu:
40 zł normalny, 27 zł szkolny

Organizator wydarzenia:
Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu
Zasięg wydarzenia:
impreza o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym
Strona internetowa wydarzenia:
https://teatrmuzyczny.torun.pl/repertuar/akademia-pana-kleksa-powrot/ [1]
adres strony: https://paszport.kujawsko-pomorskie.travel/pl/wydarzenia/pan-kleks-powrot
Odnośniki
[1] https://teatrmuzyczny.torun.pl/repertuar/akademia-pana-kleksa-powrot/

