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„Krzyk”
Scenariusz, tekst, ruch sceniczny i reŜyseria:
Monika Siech
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tel. kom.: 0-602 57 20 21;
0-602 25 76 75
REGON 093182709
NIP
9671185066

Choreografia:
Przemysław Tomaszewski
Scenografia:
Jarosław Siech
Muzyka:
Rob D „Clubbed To Death”
Obsada podstawowa:
Monika Siech i Jarosław Siech
Dublerzy:
Przemysław Tomaszewski
Techniczny:
Mateusz Kiełtyka
Spektakl pt.: „Krzyk” opowiada o kobiecie, która spędziła swoje dzieciństwo w domu
alkoholika. Jako młoda kobieta wciąŜ jest obciąŜona przeszłością. Pozbawiona odróŜniania prawdy
od kłamstwa. Nie potrafi widzieć otaczającego ją dobra i piękna, pozbawiona umiejętności
zdrowego funkcjonowania w Ŝyciu codziennym.
Dlaczego taki ponury spektakl? Głównie po to, by młodzi odbiorcy po takich właśnie
przeŜyciach wiedzieli, Ŝe nie są sami i niestety to normalne, iŜ nie jest im łatwo. PrzecieŜ nasze
dzieciństwo kształtuje w nas dorosłego człowieka. RównieŜ, a moŜe nawet przed wszystkim
kierujemy spektakl do ludzi dorosłych, aby ich przestrzec, Ŝe ich zmarnowane Ŝycie, zatopione w
alkoholu powoduje trwałe braki w ich dzieciach, które przecieŜ nie same powołują się do Ŝycia.
Tym samym nawołujemy do świadomych wyborów zarówno rodziców jak i młodzieŜy. Dzieci to
przecieŜ skarb, dany nam po to, by je kochać i uczyć kochania oraz wszystkiego tego, co
najlepsze by mogły z radością kroczyć przez świat, by zmieniały go na lepszy… i w końcu teŜ po to,
by dać nadzieję, Ŝe warto walczyć o lepsze jutro.
Czas trwania spektaklu: 19 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: szer. 5 m., głębokość. 4 m.;
 moŜliwość zaciemnienia Sali
Nagłośnienie:
 odpowiednie do miejsca i ilości osób z moŜliwością odtwarzania płyt CD
Oświetlenie:
 8 parów x 350W z ramkami do filtrów (2 Ŝółte, 4 niebieskie, 2 czerwone)
 2 statywy oświetleniowe, okablowanie, dimer i mikser do świateł
 dostęp przy scenie do gniazda 230V, bezpiecznik 16A, instalacja elektryczna powinna
wytrzymać maksymalną ciągłą moc obciąŜenia 2,5 KW
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