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Wiadomość wydrukowana ze strony www.pomorska.pl
Prapremiery, 2 paždziernika 2009, 12:00

Co? Gdzie? Kiedy? Szczegółowy program
Festiwalu Prapremier 2009
(bog)
17 festiwalowych dni przyniesie nam ponad pół setki wydarzeń, których nie moŜna przegapić.
Sprawdź, co, gdzie i kiedy znajdziesz dla siebie.
FESTIWAL PRAPREMIER 2009 (2-11 października):
PIĄTEK, 2 PAŹDZIERNIKA
godz. 16.20 - Ucieczka od rzeczywistości – akcja przed
budynkiem Opery Nova (ul. Focha 5) przygotowana przez
uczestników teatralnych warsztatów
godz. 19.00 - spektakl "ROWERZYŚCI” - Opera Nova, 100
min. bez przerwy
godz. 19.40 - Ucieczka od rzeczywistości c.d. - w foyer Opery
Nova
godz. 21.00 - spektakl "TURYŚCI” - DuŜa Scena TPB (al.
Mickiewicza 2) - spektakl kameralny, 105 min. bez przerwy
godz. 22.30 - spotkanie z twórcami w festiwalowym klubie

(fot. sxc)

SOBOTA, 3 PAŹDZIERNIKA
godz. 19 - "MIMESIS” - słuchowisko radiowe Teatru Polskiego
Radia i Polskiego Radia PiK oparte na opowiadaniu Pawła
Huelle - Dom Menonitów w Chrystkowie koło Gruczna, około
40 kilometrów od Bydgoszczy

NIEDZIELA, 4 PAŹDZIERNIKA
godz. 16.00 - Razem - akcja-zabawa w foyer TPB przygotowana przez uczestników warsztatów spotkanie i
kierowana do dzieci i ich rodziców
godz. 16.45 - Ja, czyli osoba dramatu - dyskusja z Anną Augustynowicz i Marcinem Wierzchowskim w studiu TVP
Bydgoszcz,
godz. 18.00 - spektakl "SUPERNOWA. REKONSTRUKCJA” - Opera Nova, 165 min. w tym 15 minut przerwy
godz. 21.30 - spotkanie z twórcami w festiwalowym klubie
PONIEDZIAŁEK, 5 PAŹDZIERNIKA
godz. 16.00 - Potop - akcja uczestników warsztatów na Placu Piastowskim oraz zbiórka datków na odbudowę
fontanny (we współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz odbudowy fontanny "Potop”
godz. 19.00 - spektakl "MIĘDZY NAMI DOBRZE JEST” - DuŜa Scena TPB, 100 min. bez przerwy
godz. 21.00 - spektakl "OSTATNI TAKI OJCIEC” - plac przed wejściem głównym TPB, 120 min. bez przerwy
godz. 23.30 - spotkanie z twórcami w festiwalowym klubie
WTOREK, 6 PAŹDZIERNIKA
godz. 16.30 - Odnajdź Zeldunga - prapremierowa gra miejska w TPB, w ramach warsztatów
godz. 17.00 - Po co robić dramaturgię współczesną, czyli teksty na zamówienie - dyskusja w studiu TVP Bydgoszcz,
godz. 21.00 - Drogi od/do wolności - instalacja przygotowana przez Anię Włodarską, Macieja Szymborskiego i
Wojciecha Zamiarę
godz. 21.10 - studio festiwalowe w siedzibie Radia PiK, przy ulicy Gdańskiej
ŚRODA, 7 PAŹDZIERNIKA
godz. 16.30 i 18.00 - spektakl "ŁAKNĄĆ” - Mała Scena TPB, 70 min. bez przerwy
godz. 20.00 - spektakl "TRYLOGIA” - DuŜa Scena TPB, 240 min. w tym dwie przerwy
godz. 21.00 - Polak - ekspozycja fotografii uczestników warsztatów
godz. 23.00 - studio festiwalowe w siedzibie Radia PiK, przy ulicy Gdańskiej, 60 min.
godz. 0.30 - spotkanie z twórcami w festiwalowym klubie
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CZWARTEK, 8 PAŹDZIERNIKA
godz. 15.30 - akcja w ramach dnia flash mob - McDonald's, ul Gdańska
godz. 15.45 - akcja w ramach dnia flash mob - przed EMPiKiem, ul. Gdańska
godz. 16.00 - akcja w ramach dnia flash mob - przystanek tramwajowy Gdańska-Dworcowa
godz. 20.50 - akcja w ramach dnia flash mob - przed wejściem do klubu Mózg, przy ul. Gdańskiej 10
godz. 21.00 - spektakl "TO NIE JEST KRAJ DLA WIELKICH LUDZI” - klub Mózg, przy ul. Gdańskiej 10, 90 min. bez
przerwy
godz. 23.00 - spotkanie z twórcami w festiwalowym klubie
PIĄTEK, 9 PAŹDZIERNIKA
godz. 16.30 - Cleaning action - flash mob przygotowany w ramach warsztatów, ul. Mostowa
godz. 19.00 - spektakl "PIEKARNIA” - DuŜa Scena TPB, 90 min. bez przerwy
godz. 21.00 - spotkanie z twórcami w festiwalowym klubie
SOBOTA, 10 PAŹDZIERNIKA
godz. 18.00 - Mity polskie, czyli "trylogia” i inne - dyskusja z Janem Klatą i Wojtkiem Klemm w studiu TVP Bydgoszcz
godz. 18.30 - Hałas - akcja przygotowana w ramach warsztatów, TPB
godz. 19.00 - spektakl "KSIĄDZ H., CZYLI ANIOŁY W AMSTERDAMIE” - DuŜa Scena TPB, 120 min. bez przerwy
godz. 21.00 - Dwa światy - performance przygotowany przez grupę "Rozruch” i zespół "Groovy Groovy”, foyer TPB
godz. 21.30 - spotkanie z twórcami w festiwalowym klubie
godz. 23.00 - ogłoszenie werdyktu i zakończenie festiwalu - TPB
NIEDZIELA, 11 PAŹDZIERNIKA
godz. 19.00 - koncert - DuŜa Scena TPB

ANEKS FESTIWALU PRAPREMIER (14-20 października):
ŚRODA, 14 PAŹDZIERNIKA
godz. 19.00 - próba czytana rumuńskiej sztuki "Zidul” Theodory Herghelegiu z Teatrul Toma - DuŜa Scena TPB
godz. 21.30 - Po upadku/Nowy oddech - prezentacja performance przygotowana we współpracy z bwa
CZWARTEK, 15 PAŹDZIERNIKA
godz. 17.00 - After the Fall, czyli Aneks Festiwalu Prapremier - dyskusja z Pawłem Łysakiem, Arturem Pałygą i
Michałem Walczakiem e studiu TVP Bydgoszcz
godz. 19.00 - przedpremierowy pokaz spektaklu "V (F) ICD-10.TRANSFORMACJE ” - Mała Scena TPB
godz. 21.30 - Po upadku/Nowy oddech - prezentacja performance przygotowana we współpracy z bwa
PIĄTEK, 16 PAŹDZIERNIKA
godz. 19 - premiera spektaklu "V (F) ICD-10.TRANSFORMACJE ” - Mała Scena TPB
SOBOTA, 17 PAŹDZIERNIKA
godz. 17.00 - spektakl "V (F) ICD-10.TRANSFORMACJE” - Mała Scena TPB
godz. 17.00 i 18.00 - prelekcje o wzajemnym postrzeganiu Polaków i Niemców: Tina Stroheker "Pommes Frites in
Gleiwitz” (Frytki w Gliwicach) oraz Michael Zeller "Polnische Augenblicke” (Polskie momenty) - sala prób
godz. 19.00 - spektakl "ANTIDOT” - DuŜa Scena TPB
NIEDZIELA, 18 PAŹDZIERNIKA
godz. 11.00 - Kobiety do środka - instalacja teatralna, Gdańska 76 (podwórze)
godz. 19.00 - spektakl "V (F) ICD-10.TRANSFORMACJE” - Mała Scena TPB
PONIEDZIAŁEK, 19 PAŹDZIERNIKA
godz. 18.00 i 19.00 - prelekcje o wzajemnym postrzeganiu Polaków i Niemców: André Hille "Erzähl mir vom Land der
Birken” (Opowiedz mi o kraju brzóz) oraz Elke Kraft "Annedore” - sala prób
godz. 18.00 - próba czytana bośniackiej sztuki "Mausefuckers” Almira Imsireviča Sarajewskiego Ratni Teataru - DuŜa
Scena TPB
WTOREK, 20 PAŹDZIERNIKA
godz. 19.00 - projekcje filmów o Serbii i Rumunii - w ramach zapowiedzi festiwalu Camera Obscura
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