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Przedstawiamy ofertę artystyczną Teatru 
Scena Kamienica - jedynej takiej sceny 
w Polsce i jednej z niewielu w Europie. Od 
samego początku postawiliśmy sobie za 
cel prezentację projektów artystycznych, 
których na próżno szukać w innych insty-
tucjach kultury. Jesteśmy jedyną w mieście 
sceną kultywującą bogate tradycje ope-
retkowe Wrocławia. Cyklicznie odbywają 
się u nas Czwartki z Operetką do których 
zapraszani są najwybitniejsi artyści z całej 
Polski. Jesteśmy także gospodarzami jedy-
nego we Wrocławiu Krakowskiego Salonu 
Poezji i Muzyki Anny Dymnej.

Scenę Kamienica do tej pory odwiedziły 
takie sławy jak: Jerzy Skoczylas, Krystyna 
Mazurówna, Anna Dymna, Japoński Teatr 
Wokoui Wah, Izabela Trojanowska, Jaro-
sław Kozielski, Nando del Rio, Małgorzata 
Walewska, Kaludi Kaludov.

Scena Kamienica prezentuje w  miesiącu 
około 10 zróżnicowanych programów, re-
prezentujących większość stylów i gatun-
ków muzyki, a także formy teatralne, ka-
baretowe. Prowadzi ożywioną działalność 
edukacyjną, cyklicznie prezentując spekta-
kle familijne. Wszystkie wydarzenia cieszą 
się ogromnym zainteresowaniem, ale także 
uznaniem Publiczności. Zespół artystyczny 
Sceny Kamienica to znakomici polscy so-
liści śpiewacy, tancerze i instrumentaliści, 
laureaci wielu prestiżowych konkursów 
i przeglądów.

Projekty, które mamy zaszczyt Państwu 
przedstawić, to różnorodność stylów teatru 
muzycznego. Każdy z nich został pieczoło-
wicie przygotowany pod względem progra-
mowym, inscenizacyjnym i artystycznym.



Ten cieszący się ogromną popularnością kon-

cert inscenizowany, stanowi kwintesencję zna-

nych i lubianych na całym świecie utworów 

operowych i  operetkowych, które połączyły 

wspólne tematy – lekkość, wdzięk i trudność 

w  przypisaniu do konkretnego gatunku. Pod-

czas wydarzenia można wysłuchać także rzad-

ko prezentowanych dzieł z oper komicznych, 

fantastycznych, wodewilów, rewii, a przede 

wszystkim klasycznej operetki. Jest to muzyczna 

historia z dziełami Kalmana, Verdiego, Smetany, 

Lehara, Straussa i wielu innych kompozytorów, 

opowiedziana z humorem i lekkim przymruże-

niem oka. W  programie pojawiają popisowe 

arie, miłosne duety i toasty, a całości dopełniają 

soliści Baletu Scena Kamienica, prezentując m. 

in. słynnego kan-kana, czy tańce rewiowe. Pro-

jekt wzbogacają dodatkowo zabawne rekwizy-

ty, scenografia i specjalne efekty sceniczne.

OBSADA:

Sylwia Frączek / Magdalena Marchewka 

– sopran

Liza Wesołowska – sopran

Tomasz Maleszewski – tenor 

Balet Sceny Kamienica

Pianista

Prowadzący

CZAS TRWANIA: 120’ (jedna przerwa 15’)

GDY OPERA SPOTYKA SIĘ Z OPERETKĄ
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WĘGIERSKIE CZARDASZE I TAŃCE
Koncert przepełniony węgierskim folklorem, po-

pisowym tańcem i śpiewem! Podczas wydarze-

nia prezentowane są wszystkie czardasze, jakie 

zostały napisane w historii muzyki operetkowej 

i instrumentalnej. Nie brakuje przesławnych 

utworów Montiego, Tańców Węgierskich Bra-

hmsa, fragmentów z operetek: „Zemsta nietope-

rza”, „Baron Cygański”, „Księżniczka Czardasza”, 

„Cygańska miłość”, „Hrabina Marica”, czy „Perła 

z Tokaju”. Wydarzenie to pozwala zaprezento-

wać węgierską kulturę w pigułce, a jego unikal-

ność podkreślają wokalne czardasze zaprezento-

wane w ciągu jednego koncertu. 

OBSADA:

Sylwia Frączek / Magdalena Marchewka 

– sopran 

Tomasz Maleszewski – tenor 

Balet Sceny Kamienica

Kameralny Zespół Węgierski

CZAS TRWANIA: 100’ (jedna przerwa 15’)
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BIAŁA DAMA
Spektakl operowo-baletowy, łączący w sobie 

wiele elementów sztuki. Pojawiają się w nim 

niezwykle rzadko wykonywane fragmen-

ty z opery „La dame blanche (Biała Dama)” 

Francois Adriena Boieldieu, a także widowi-

skowe tańce dworskie i sceny baletowe do 

muzyki mistrzów niemieckiego, francuskiego 

i angielskiego baroku. Widowisko przygoto-

wane jest z rozmachem kostiumowym i pełną 

napięcia narracją wydarzeń. Wokół wielu in-

spiracji legendami o Białej Damie i jej życia 

autorzy stworzyli własną, przepełnioną na-

miętnością, romansem, zdradą i zabójstwem 

historię.

REALIZATORZY:

Choreografia: Agnieszka Zborowska, 

Jędrzej Pasalski

Koncepcja i libretto: Maciej Michałkowski

Narracja, efekty specjalne: Damian Domalewski

OBSADA:

Liza Wesołowska – sopran 

Tomasz Maleszewski – tenor 

Aktorzy oraz Balet Sceny Kamienica, Pianista

CZAS TRWANIA: 90’
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MILORD DE PARIS
Wyjątkowy spektakl komediowy z dużą dozą 

humoru, pokazem rewii paryskiej i z piosenką 

francuską w tle! Do hotelu przyjeżdża z Fran-

cji tajemniczy mężczyzna, który melduje się 

w pokoju 404. Każe recepcjonistce kierować 

do siebie wszystkie kobiety z zasobnym port-

felem. Wychodzi na jaw, że ów Milord oferuje 

swoje usługi towarzyskie... Wkrótce spotyka 

starego przyjaciela, z którym postanawia się 

odprężyć tak jak za dawnych czasów - wśród 

„wrocławskiej snobistycznej śmietanki” na 

spektaklu w Teatrze Scena Kamienica. Poprzez 

spiski kobiet (i nie tylko) zainteresowanych oso-

bą Milorda, dochodzi do licznych mezaliansów 

i niedomówień. Prawda o jego życiu zaczyna 

wychodzić na jaw, a afera goni aferę...

REALIZATORZY:
Scenariusz, reżyseria, scenografia: 
Damian Domalewski
Choreografia, ruch sceniczny: Ewa Chrobak
Muzyka: Roman Sonnenberg
Wykonawczyni partii fortepianowej: 
Natalia Gaponenko 
Reżyseria świateł: Maciej Michałkowski

OBSADA:
BRAJAN - Damian Domalewski
TADEUSZ - Tomasz Maleszewski
EUSTACHA - Magda Kuśnierz
DŻESIKA - Karolina Szymańska / Alicja Konarska
ROKSANA - Magdalena Marchewka 
/ Jolanta Zakrzewska
RECEPCJONISTKA - Joanna Sobocińska 
/ Patrycja Kurkiewicz
KELNERKA - Aleksandra Sakowska
Tancerki REWIA NICE Ewy Chrobak

CZAS TRWANIA: 130’ (jedna przerwa 15’)
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To podróż po słonecznej Sewilii i tamtejszej 

fabryce cygar, wiosce cygańskiej i Corrida – 

show, przy dźwiękach najsłynniejszej opery 

świata Georgesa Bizeta. Na program insce-

nizowanego koncertu złożyły się nie tylko 

największe przeboje z opery Carmen,  takie 

jak: zmysłowa habanera i seguidilla, aria 

Torreadora, duety miłosne Carmen i wDon 

Jose , ale także andaluzyjskie tańce i słynne, 

popisowe Zarzuele. Program przygotowany 

został w trzech częściach, którego kulmina-

cyjnym momentem jest show wokalno-ta-

neczne. Całości dopełnia piękna scenogra-

fia, a  jej centralnym elementem jest wielka 

głowa byka. Narrator omawia ponadto naj-

ważniejsze strofy libretta.

OBSADA:

Renata Dobosz / Katarzyna Haras 

– mezzosopran [Carmen] 

Tomasz Maleszewski – tenor [Don Jose]

Mirosław Gotfryd / Jacek Jaskuła 

– baryton [Escamillo]

Balet Sceny Kamienica

Pianista

CZAS TRWANIA: 100’ (jedna przerwa 15’)

HISZPAŃSKI WIECZÓR Z CARMEN
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Koncert retro w całości poświęcony jednemu 

z  najpopularniejszych artystów przedwojen-

nego polskiego kina oraz teatru rozrywko-

wego - Eugeniuszowi Bodo. Śpiewak Tomasz 

Maleszewski wciela się w postać znakomitego 

twórcy takich przebojów, jak: „Zimny drań”, 

„Umówiłem się z nią na dziewiątą”, „Sex Appe-

al” i wiele innych. Nie brakuje także słynnych 

piosenek Hanki Ordonówny i  zabawnych 

dialogów pomiędzy bohaterami wieczoru. 

Tańce i kostiumy stylizowane na lata 20. i 30. 

ubiegłego stulecia, pozwalają poczuć się jak 

w przedwojennym kabarecie, przy dźwiękach 

piosenek, które nucą pokolenia.

OBSADA:

Mariola Augustyn – wokal 

[Hanka Ordonówna]

Tomasz Maleszewski – wokal 

[Eugeniusz Bodo]

Tancerki Sceny Kamienica

BODO BAND

CZAS TRWANIA: 90’ (jedna przerwa 15’)

BODO SHOW
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Najsłynniejsza na świecie kantata sceniczna Carla Orffa 

przygotowana z rozmachem wykonawczym i insceniza-

cyjnym. Całość oparta na zbiorach średniowiecznych pie-

śni. Orff pisząc swoją kantatę, myślał o „teatrze totalnym”, 

inspirowanym antycznym teatrem greckim, łączącym 

muzykę, poezję i  taniec. Stąd eksponowana rola chóru 

i  instrumentów perkusyjnych. Utwór składa się z  trzech 

części, a każda z nich ma odmienny charakter. Prolog For-

tuna Imperatrix Mundi (Fortuna władczyni świata) mówi 

o niestałości ludzkiego szczęścia. Pierwsza część, Primo 

vere (Wiosna), opiewa uroki budzącej się przyrody. Dru-

ga część, In taberna (W gospodzie), to pochwała zabawy 

i uciech podniebienia. Trzecia część, Cour d’amours (Dwór 

miłości), sławi miłość ziemską. Całość zamyka powrót do 

moralizatorskiego prologu. W naszej realizacji, w wykona-

niu blisko 90 artystów, można podziwiać ogromną sceno-

grafię oraz barwny teatr tańca wykorzystujący kilkadziesiąt 

rekwizytów, takich jak: ogromne wachlarze, chorągwie, 

czy skrzydła Izydy. Widowisko idealnie wkomponowu-

je się zarówno w duże sale koncertowe, jak i plenery.

REALIZATORZY:

Kierownictwo muzyczne: Tomasz Giedwiłło

Choreografia: Jędrzej Pasalski

Inscenizacja, scenografia, kostiumy: 

Damian Domalewski

OBSADA:

Liza Wesołowska – sopran [Dziewczyna]

Tomasz Maleszewski – tenor [Łabędź]

Jacek Jaskuła / Stanisław Kierner – baryton [Stary Poeta]

Teatr Widowiskowy Fantasma

2 pianistów

Zespół Perkusistów

Akademicki Chór Politechniki Śląskiej

Tomasz Giedwiłło – kierownictwo artystyczne, dyrygent

CZAS TRWANIA: 80’

CARMINA BURANA
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Najbardziej pikantne, nasączone humorem 

fraszki, wiersze i opowiadania autorstwa 

znakomitych polskich poetów, przeplata-

ne brawurowym pokazem burleski. Taki 

jest najnowszy, odważny i jedyny w swoim 

rodzaju spektakl Sceny Kamienica. Po raz 

pierwszy na deskach teatralnych będzie 

można usłyszeć w formie słuchowiska nieco 

skrywaną twórczość Jana Kochanowskie-

go, Jana Andrzeja Morsztyna, Stanisława 

Trembeckiego, czy Aleksandra hr. Fredry. 

Frywolne teksty przeplatają mistrzowskie 

pokazy choreograficzne w wykonaniu jedy-

nej we Wrocławiu Rewii Nice, oczarowu-

jącej bogactwem kostiumów i brawurowym 

tańcem. Uwaga! Spektakl wyłącznie dla wi-

dzów dorosłych!

REALIZATORZY:

Koncepcja spektaklu,

reżyseria formy muzycznej: 

Maciej Michałkowski

Reżyseria dźwięku, 

efektów słuchowiska, 

scenografia: Damian DomalewskiI

Ruch sceniczny, choreografia: 

Ewa Chrobak

OBSADA:

NARRATOR: Michał Szwed

ONA: Alicja Konarska

ON: Jan Kowalewski

Tancerki Rewia Nice Ewy Chrobak

 

CZAS TRWANIA:

90’ (jedna przerwa 15’)

BAJKI DLA DOROSŁYCH – EROTYKI
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GALA WIEDEŃSKA
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Podczas galowego wieczoru, zabrzmią 

największe przeboje króla walca - Johan-

na Straussa, a także innych kompozytorów 

związanych z muzycznym Wiedniem. Nie 

zabraknie także popisowych arii z najsłyn-

niejszych operetek „Zemsta nietoperza”, 

„Baron cygański”, „Wesoła Wdówka”, „Noc 

w Wenecji”. Publiczność usłyszy m.in.: Walc 

„Nad Pięknym Modrym Dunajem”, Arię Ba-

rinkaya „Wielka sława to żart”, przebojowe 

„Brunetki, blondynki”, czy arie i kuplety ka-

pryśnej Adeli, Duet wszech czasów „Usta 

milczą dusza śpiewa” czy polki „Grzmoty    

błyskawice” i „Tritsch- Tratsch” w zabawnej 

choreografii baletu. Koncert programowo 

nawiązywał będzie do tradycyjnych gali 

i  noworocznych koncertów, odbywających 

się w Wiedniu. 

OBSADA:

Liza Wesołowska - sopran

Tomasz Maleszewski- tenor

Balet Sceny Kamienica

Kameraliści Straussowscy

CZAS TRWANIA:

120’ (jedna przerwa 20’)



CHOPIN I JEGO MUZY
Podczas nastrojowego, przepełnionego pol-

skością koncertu wybrzmiewają wszystkie 

pieśni, które wyszły spod pióra Fryderyka 

Chopina do słów słynnych polskich poetów 

romantyzmu. Koncert uświetniają choreo-

grafie chopinowskich walców, mazurków, 

nokturnów, polonezów. Tancerze występują 

w tradycyjnych, epokowych strojach. W pro-

gramie m. in. „Śliczny chłopiec”, „Życzenie”, 

„Hulanka”, „Leci liście z drzewa”. Konferan-

sjer opowiada w przystępny i ciekawy spo-

sób o twórczości Chopina i jego życiowych 

muzach.

OBSADA:

Liza Wesołowska – sopran /

Katarzyna Haras – mezzosopran 

Tomasz Maleszewski – tenor 

Balet Sceny Kamienica

Pianista

Prowadzący

CZAS TRWANIA: 100’ (jedna przerwa 15’)
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Najpiękniejsze piosenki z dwudziestolecia międzywojennego

Polskie przeboje i tańce stylizowane na dawne lata

Inscenizowany koncert z fragmentami najsłynniejszych oper W. A. Mozarta 

(Czarodziejski flet, Wesele Figara, Don Giovanni)

Koncert Wielkopostny z udziałem solistów śpiewaków i Zespołu Instrumentów 

Dawnych

Piosenki Mieczysława Fogga oraz tańce retro

Słynne arie tenorowe oraz pieśni neapolitańskie

Przyśpiewki ludowe, potańcówki i hulanki z różnych regionów Polski

DODATKOWE PROGRAMY KONCERTOWE SCENY KAMIENICA

W RAMACH WYDARZEŃ ZAPEWNIAMY:

- PLAKATY REKLAMOWE WYDARZENIA Z MIEJSCEM NA DANE ZAMAWIAJĄCEGO 

(SPRZEDAŻ BILETÓW, NAZWA OBIEKTU, DATA)

- ULOTKI REKLAMOWE PRZYGOTOWANE WEDŁUG WSKAZANIA ZAMAWIAJĄCEGO

(5. 000 SZT., FORMAT A6)

- WŁASNY SPRZĘT OŚWIETLENIOWY I NAGŁOŚNIENIOWY, JEŚLI MIEJSCE KONCERTOWE 

TAKIM NIE DYSPONUJE

- INSTRUMENT, JEŚLI NA MIEJSCU NIE ZNAJDUJE SIĘ FORTEPIAN

* WYSTAWIAMY FAKTURY VAT

* GWARANTUJEMY NAJWYŻSZY POZIOM ARTYSTYCZNY ORAZ UNIKALNOŚĆ WYDARZEŃ

* ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA PROGRAMU ARTYSTYCZEGO DO CHARAKTERU 

UROCZYSTOŚCI, ŚWIĘTA LUB OKAZJI 

AUTORZY ZDJĘĆ UŻYTYCH W PORTFOLIO: DOMINIKA GOLIŃSKA-KOSOWSKA, MICHAŁ MAZUREK
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