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Obsada:
MęŜczyzna – Mariusz Kryczka;
Kobieta 1 – Renata Kryczka/Krystyna Tomaszewska;
Kobieta 2 - Katarzyna Kryczka;
Anioł 1 – Przemysław Tomaszewski; Anioł 2 - Jarosław Siech;
Noe - Sławomir Stawarz; Lew - Monika Siech;
Niedźwiedzica z niedźwiadkiem - Agnieszka Szolc.
Zapraszamy państwa na nasz nowy spektakl pt. „POTOP”. Scenariusz do przedstawienia
powstał z inspiracji bydgoską fontanną POTOP wykonaną przez berlińskiego rzeźbiarza - artystę
Ferdinanda Lepcke jej odsłonięcie nastąpiło 23 lipca 1904 roku. Niestety została ona przetopiona
przez Niemców w 1943 roku na cele wojenne.
Samo przedstawienie nawiązuje do biblijnej historii potopu i w pierwszej części ukazuje
Ŝycie ludzi przed zatopieniem uwczesnego świata. Między innymi będziemy mogli zobaczyć aniołów
zstępujących z nieba, którym Ŝycie na ziemi bardzo się spodobało. Punkt kulminacyjny
przedstawienia to właśnie sylwetka fonntanny POTOP, obrazująca tragedie ludzi którzy nie
usłuchali Noego i teraz giną wraz z zatapianym światem.
Premiera przedstawienia odbyła się w Bydgoszczy 24.06.2006 w Parku im. Kazimierza
Wielkiego, gdzie niegdyś prawdziwa fonntanna zachwycała mieszkańców.
Czas trwania spektaklu: 40 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:
 szer. 8m x głęb. 7m x wys. 6m;
 podłoga do tańca;
 moŜliwość zaciemnienia sali;
 plener: podest o wysokości ok. 1m – występ po zachodzie słońca
Nagłośnienie:
 Plenerowe - 2000 W.
 Sala widowiskowa – w zaleŜności od ilości miejsc (wielkości sali).
 Odtwarzacz do płyt CD.
Oświetlenie:
 Fresnele – 8 sztuk o mocy 1000 W, 4 sztuki o mocy 650W + ramki na filtry.
 Pary – 8 sztuki o mocy 1000 W + ramki na filtry.
 Filtry: 8 – niebieskich; 4 – czerwone; 4 – Ŝółte; 2 – zielone; 2 -białe
 Okablowanie do świateł.
 Drzewka do świateł - 4 sztuki z moŜliwością podwieszenia 4 świateł na kaŜdym.
 Konsola do świateł.
 dostęp przy scenie do zwykłego gniazdka 230V, bezpiecznik 16A, instalacja w budynku
powinna wytrzymać maksymalną ciągłą moc obciąŜenia 2,5 kW.
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