
“Morskie
opowieści”



„Morskie opowieści” - Grupa „SPINAKER” - to program 

stworzony z myślą o  widzu, który lubi żeglarskie klimaty, 

oraz piosenki o tematyce marynistycznej.

Wykonywane są między innymi  znane piosenki żeglarskie, 

takie jak “Do Lowlands Low”, “Wiem czemu żeglujesz”, 

“Kurs na dom” oraz szanty - “John Kanaka”, ”Opuszczamy krypę”, 

”Szoruj bracie pokład”. Podczas występu zabrzmią też ballady 

kubrykowe: “Pod Sztokfiszem”, “Matczyny kubraczek”, ”Marko Polo”.

“Morskie opowieści” to zamknięty, wesoły program słowno 

muzyczny, dla widza w każdym wieku. Uczymy i wspólnie śpiewamy 

szanty oraz wykonujemy zaśpiewy żeglarskie takie jak 

np. “Za zdrowie Neptuna”.

W programie są również śpiewane typowe piosenki estradowe 

o tematyce morskiej. “Kiedy Neptun urządza bal”, “Jestem 

z wiatrem na ty”, czy znane wszystkim „Serwus, Panie Chief”, 

oraz „Bella Donna”. Wszystko to łączone jest słowem mówionym  

w klimacie  zabawowo-satyrycznym.
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“Morskie
opowieści”



W spektaklu bierze udział czworo wykonawców - zawodowych 

artystów. Mirosław Rymarz, Jan Mazur, Wojtek Cieślak 

i Jan Krenc. 

Zachęcam do skorzystania z naszej oferty. Liczymy na miłą 

i owocną współpracę, oraz dobrą zabawę. 

                          Z poważaniem,
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Informacja ogólna:

Czas Trwania: ok.70 minut + bisy
Osoba kontaktowa:
Mirosław Rymarz
502 082 720
58 671 24 73
mir-arz@o2.pl



Teatr Muzyczny HALS
ul. Radosna 9, 84-207 Bojano (k. Gdyni)

 tel: 502 082 720

mir-arz@o2.pl
www.teatr-hals.pl

Nasza oferta 
programów i spektakli:

Programy estradowe - grane w salach,  jak również  plenery
Piosenka jest dobra na wszystko

Morskie Opowieści

Świrowisko... doniesienia oraz pogłoski z domu specjalnej troski

Programy dla dzieci
Kolorowy czas bajek

Bajkowa Dyskoteka

Spektakle
Ku Europie - czyli wujowe opowieści

Listy z Ameryki

Historie nie zawsze wesołe - z Dziejów leżenia pod stołem

Irlandzki Tancerz - Poetycki spektakl słowno muzyczny

Programy Okolicznościowe
A piosenka za nimi szła

Kolędy i Pastorałki - Koncert świąteczny 

Recitale autorskie 

Kompleksowe nagrania reklam radiowych
Tekst, lektor, podkłady muzyczne, zgrywanie.

Oprawa muzyczna festynów i imprez towarzyskich

Zapraszamy do skorzystania z naszej ofery
oraz życzymy Państwu przyżycia wielu niezapomnianych chwil 

i radości dzięki naszym występom.

Polecamy wszystkim chętnym odwiedzenie naszej strony internetowej 
w celu szerszego zapoznania się z działalnością i twórczością naszego Teatru.


