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„Biedak” to opowieść o ubogim aktorze poszukującym jakiegokolwiek zajęcia, aby móc
zarobić parę groszy na jedzenie. Łączy w sobie kilka śmiesznych scenek, które razem tworzą
zwartą całość. Bawi, zastanawia i pozostawia z maleńkim pytaniem, dlaczego Ŝycie nie jest
łatwe?
Ten kabaretowy spektakl jest utrzymany w konwencji pantomimy klasycznej. Nadaje
się doskonale zarówno na deski teatrów jak i świetnie adoptuje się w plenerze. Poprzez swój
komizm śmieszy publiczność do łez. Chcąc wprowadzić niepowtarzalną atmosferę niemych
filmów, moŜna wzbogacić spektakl o osobę kompozytora muzyki, grającego na Ŝywo.
Etiudy komediowe:
- „Guma”
- „Niemy film”
- „Mucha i kelner”
- „W restauracji”
- „Toaleta”
- „Uciekając przed …?”
Łączny czas trwania:

3 min.
20 min.
5 min.
10 min.
4 min.
8 min.
-------------50 min

WYMAGANIA TECHNICZNE

Projekt chroniony
prawami autorskimi, nie
wyraŜa się zgody na
wprowadzenie zmian bez
porozumienia stron.
Zabrania się powielania,
sprzedawania i realizacji
bez wiedzy i zgody
Teatru Pantomimy „DAR”
w Bydgoszczy.

Scena:
 wymiary: 4 m. x 4 m.;
Nagłośnienie:
 w zaleŜności od ilości miejsc (wielkości sali) z odtwarzaczem do płyt CD;
Oświetlenie:
 6 fresneli x 650W z ramkami do filtrów,
 filtry: 2 Ŝółte, 2 niebieskie, 2 czerwone
 2 statywy oświetleniowe,
 okablowanie
 dimer i mikser do świateł;
 dostęp przy scenie do zwykłego gniazdka 230V, bezpiecznik 16A, instalacja w budynku
powinna wytrzymać maksymalną ciągłą moc obciąŜenia 2,5 kW.

TEATR PANTOMIMY „DAR”
85-338 BYDGOSZCZ; ul. Czerwonego KrzyŜa 46; tel.: (0-52) 340 74 68;
tel. kom.: 0-602 57 20 21; 0-602 25 76 75; e-mail: teatrdar@wp.pl; www.dar.art.pl

