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...To rewia największych polskich przebojów z przed wielu lat. 

Obszerne fragmenty piosenek ułożone są w krótkie wiązanki, 

a zbitki słowne tekstów, tworzą żartobliwy kontekst tych 

utworów, dostarczając widzowi wiele zabawnych skojarzeń.

Największe polskie przeboje przypominające lata 50-te, 60-te 

i kolejne aż do lat 90-tych ubiegłego wieku, wykonywane 

w nowych aranżacjach. Wszystko to, przeplatane jest dowcipnym 

komentarzem, tworzącym zamknięty muzyczny program 

estradowy z dużą domieszką satyry. 

Śpiewając przeboje z dawnych lat udowadniamy, że warto iść 

przez życie z uśmiechem, radością i piosenką. ”Serduszko puka 

w rytmie cha-cha“, ”Parasolki“, ”Dwudziestolatki”, ”Czarny Alibaba”, 

“Do zakochania jeden krok” czy też “Niech żyje bal” to tylko 

niewielka część wielkich przebojów, która jest wykonywana 

w tym programie. 

Interpretacja tych wszystkich piosenek potraktowana jest z dużym 

„przymrużeniem oka”, co nie przeszkadza, by poziom artystyczny 

był na tyle wysoki, aby publiczność mogła dokładnie słyszeć tekst 

i melodię piosenek (co nie zawsze ma miejsce na koncertach 

niektórych wykonawców). Przychodząc na ten spektakl, możecie 

państwo mile spędzić czas, zapominając na chwilę o problemach 

dnia codziennego.
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W spektaklu bierze udział czworo wykonawców - zawodowych 

artystów. Beata Andraszewicz, Mirosław Rymarz, Jan Mazur 

i Jan Krenc. Zabawa dla widza w każdym wieku, ponieważ 

najmłodsi również znają stare polskie przeboje z przed lat, 

przypominane w wielu programach, emitowanych w telewizji.

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: 75-90 minut
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.


