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Muzyka:
Paweł Lucewicz
Obsada główna:
Jarosław i Monika Siech, Agnieszka Szolc, Mateusz Kiełtyka
Dublerzy:
Katarzyna i Mariusz Kryczka
Krystyna i Przemysław Tomaszewscy
Karolina Bieńkowska i Krzysztof Cedro
Techniczny:
Julian Pruszak, Dariusz Chojnacki
„Rzeźbiarz” opowiada o rozwijaniu darów i talentów, które otrzymaliśmy. Czasami w tej
wędrówce poprzez nieznane moŜemy się natknąć na „złodziei darów”, którzy chcą nas ograbić
z tego, co dostaliśmy. Czy wygramy tę walkę...? To zaleŜy od tego, jakie mamy serce, komu
zaufamy, jakich wyborów dokonamy, w jakim kierunku patrzymy i gdzie kierujemy nasze kroki.
Bardzo widowiskowy i wymowny spektakl, w którym wykorzystano techniki mimiczne, taniec,
szczudła i ogień.
Spektakl ten wystawiany był przez nasz teatr w kraju i za granicą m.in. podczas Igrzysk
Olimpijskich 2004 r. w ramach „Domu Polskiego” w Atenach, gdzie cieszył się duŜym uznaniem.
Czas trwania spektaklu: 15 min.

WYMAGANIA TECHNICZNE
Scena:
 szer. 6m x głęb. 6m x wys. 6m;
 moŜliwość zaciemnienia sali;
 plener – po zachodzie słońca
 moŜliwość uŜycia pochodni z ogniem na scenie
Nagłośnienie:
 moŜliwością odtwarzania płyt CD
 odpowiednie do miejsca i ilości osób

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.

Oświetlenie:
 8 fresneli x 650W z ramkami do filtrów
 fintry: 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
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