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Witamy po raz trzeci na wakacyjnej przygodzie
z Teatrem Czwarte Miasto!

Serdecznie zapraszamy na nasze przedstawienia!

Fundacja Teatru Czwarte Miasto została założona
w Gdyni w 2012 roku przez aktora Dariusza 
Majchrzaka i Dorotę Sadowską. Jesteśmy młodym, 
prężnie rozwijającym się teatrem, działającym na 
scenach w Trójmieście i Szczecinie. Wystąpiliśmy dla 
Polonii w Hamburgu i dwukrotnie w Ambasadzie
w Rumunii. Z dumą reprezentowaliśmy Trójmiasto,
a publiczność była zachwycona. Do tej pory 
przedstawialiśmy spektakle podejmujące aktualną 
problematykę życia, bawiąc a jednocześnie 
zmuszając widza do refleksji. W ciągu trzech lat 
zagraliśmy ponad 300 spektakli dla dzieci i dorosłych. 



Spektakl z temperamentem, pazurem, dowcipem, namiętnością
i kobiecą siłą. Od 1990 roku grany na deskach teatralnych 

całego świata. Entuzjastycznie przyjmowany, również przez 
męską część publiczności. 

Shirley, kiedyś kobieta z wielkimi marzeniami, 
dziś pełna lęku i niepewności, staje w szranki 

z najtrudniejszym przeciwnikiem - samą 
sobą. Codziennie rozmawia ze swoją 
wierną towarzyszką, ścianą kuchenną. 

Ale jak ona rozmawia! Ostatecznie, 
metafizycznie, dowcipnie, wulgarnie, 
rozpaczliwie, słodko, ponętnie, epicko… 

Ściana ją wysłucha. Ale czy da jej siłę?
Czy Shirley odbije się od swojej 
ściany? 

Zapraszamy gorąco na niebanalną  komedię w wykonaniu Magdaleny 
Tomaszewskiej. I jej „ściany” oczywiście…

TERMINY SPEKTAKLI:
06 lipca, 04 i 10 sierpnia / godz. 19:00

"SHIRLEY VALENTINE"
Willy Russell, reż. Dariusz Majchrzak

"DYZIO MA DOŚĆ"

"
reż. Adam Dzieciniak
PCHŁA SZACHRAJKA W SOPOCIE"

Bajka muzyczna oparta na wierszach Juliana Tuwima opowiadającą
o losach Dyzia, chłopca który stracił wiarę w szkołę, w sens nauki
oraz w przyjaciół. Dzięki bogatej wyobraźni poznaje się z leśną 
dziewczynką Paplusią. W rezultacie ciekawych
i mądrych przygód naszych bohaterów, Dyzio 
odzyskuje wiarę w utracone wartości. Paplusia
i Dyzio zaprzyjaźniają się, ale ważne jest 
również to, że zyskują nowych przyjaciół, 
którymi zostają wszystkie dzieci na 
widowni. 

"KLARA I BĄBEL"

Proponujemy Państwu, profesjonalne, krótkie warsztaty teatralne dla 
dzieci, które prowadzić będzie ceniona aktorka i doświadczony pedagog 
Magdalena Tomaszewska.
Mieszkańcy Trójmiasta  poznali Ją i pokochali za role w spektaklach: 
"Dyzio ma dość", "Klara i Bąbel",  "KabaretiOne, czyli groch z kapustą"  
oraz  "Shirley Valentine".
Warsztaty umożliwią odkrycie, czy też rozwój talentu u Państwa 
Pociech. Zapraszamy do skorzystania z inspiracji oraz odkrycia Waszych 
Talentów.

Bajka muzyczna z walorami edukacyjnymi  
na podstawie wierszy Jana Brzechwy.
Owoce i warzywa w diecie każdego 
człowieka stanowią ogromną rolę, a w szcze-
gólności  w  diecie  dziecka. 
Postaci Klara i jej przyjaciel piesek Bąbel 
uczą dzieci, że podstawą zdrowia i siły są 
właśnie  te  produkty  spożywcze. 
Naszym młodym widzom oraz rodzicom 
życzymy smacznego.

Obsada: Agnieszka Skawińska, Mateusz 
Szymon Burdach / Magdalena Tomaszewska
Spektakl przeznaczony jest dla dzieci 
od 3 do 9 lat, czas trwania ok. 45 min.

Zapraszamy na bajkę o zawadiackich 
przygodach psotnej Pchły, które bawią 
dzieci od blisko 70 lat.

Spektakl jest wspaniałą propozycją dla 
najmłodszych, młodych a także doro- 
słych widzów na przeżycie niepowta-  
rzalnej przygody teatralnej, utrzymanej 
w komediowo-kabaretowej atmosferze, 
przepełnionej słownym i sytuacyjnym 
humorem. Młodzi oraz dorośli widzowie 
biorąc czynny udział w przedstawieniu, 
mając bezpośredni wpływ na rozwój 
wydarzeń scenicznych z pewnością 
będą się świetnie bawić. 

Obsada: Agnieszka Skawińska, Magdalena 
Tomaszewska

Bajka dla dzieci od 3 do 9 lat. 
Czas trwania bajki ok. 50 min.

MIEJSCE: Kulturalna Plaża - Sopot 
(scena przed Teatrem na Plaży i Klubem Atelier)

MIEJSCE: Restauracja COCO
(Gdynia Waterfront - budynek Multikina, ul. Waszyngtona 21)

TERMINY SPEKTAKLI:
10, 11, 12, 17, 18, 19 i 31 lipca 
01, 02, 09, 16 i 23 sierpnia / godz. 11:00

TERMINY SPEKTAKLI:
05 lipca,  8, 14 i 15 sierpnia / godz. 11:00

TERMINY SPEKTAKLI:
12 lipca i 02, 08 i 23 sierpnia / godz.14:00

MIEJSCE: Restauracja COCO - 15 zł
(Gdynia Waterfront - budynek Multikina, ul. Waszyngtona 21)

 / z obiadem dla dziecka 25 zł.

TERMINY SPEKTAKLI:
05, 11 i 19 lipca,  01, 09, 15 i 22 sierpnia / godz.14:00

WARSZTATY
AKTORSKIE DLA DZIECI

TERMINY WARSZTATÓW: 25 i 26 lipca / godz.14:00

MIEJSCE: Restauracja COCO
(Gdynia Waterfront - budynek Multikina, ul. Waszyngtona 21)

20 zł

35 zł/ulg. 30 zł 15 zł

15 zł /z obiadem dla dziecka 25 zł

15 zł /z obiadem dla dziecka 25 zł

Reżyseria: Dariusz Majchrzak
Występuje: Magdalena Tomaszewska 
Scenografia i kostiumy : Magdalena Kurek
Koordynacja : Dorota Sadowska

Spektakl trwa 1h 45 min, w tym jedna przerwa.

MIEJSCE: Kulturalna Plaża - Sopot 
(scena przed Teatrem na Plaży i Klubem Atelier)

Tekst bajki: Jan Brzechwa
Scenariusz i reżyseria: Adam Dzieciniak
Obsada: Jeremiasz Gzyl, 
Mateusz Deskiewicz / Dariusz Majchrzak
Scenografia i kostiumy: Magdalena Kurek
Oprawa muzyczna: Sebastian Ślusarczyk
Koordynacja projektu : Dorota Sadowska

Spektakl przeznaczony jest dla dzieci od 4 lat do 100 lat.

MIEJSCE: Kulturalna Plaża - Sopot
(scena przed Teatrem na Plaży i Klubem Atelier)

Zapraszamy, do zobaczenia
i zaprzyjaźnienia.
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