МІНІСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

БЕЛАРУСКАЯ ДЗЯРЖАЎНАЯ ФІЛАРМОНІЯ

БЕЛАРУСКІ ПАЭТЫЧНЫ ТЭАТР АДНАГО АКЦЁРА “ЗНІЧ”
Тэатральная зала Культурнага цэнтра Касцёла Cв. Сымона і Cв. Алены
вул. Савецкая, 15 (пл.Незалежнасці)
ДВАЦЦАЦЬ ВОСЬМЫ ТЭАТРАЛЬНЫ СЕЗОН

80-ГОДДЗЮ БЕЛДЗЯРЖФІЛАРМОНІІ ПРЫСВЯЧАЕЦЦА
ВЕРАСЕНЬ 2017 г.

14
Чацвер
16-00

Цыкл сустрэч “Я – Мінчанін”
“Мая Беларусь…” У. Ліпскі (12+)
Творчая сустрэча школьнікаў з вядомым беларускім пісьменнікам, галоўным рэдактарам
часопіса “Вяселка”.
Музычнае суправаджэнне – Таццяна Шумакова (цымбалы)
Слухаючы пісьменніка, адчуваешь паэзію яго душы, якой напоўнены яго творы. Шчырыя, цёплыя
размовы дапамагаюць падумаць аб галоўных аспектах нашага жыцця: любові да радзімы,
людзям, вучобы, паразуменні паміж бацькамі і дзецьмі. Пісьменніка можна слухаць бясконца, ён
адкрывае таямніцы жыцця. Свае думкі і натхненне Уладзімір Ліпскі прысвячае ўсім нам – і
дзецям, і дарослым…
Кошт: 4 руб.

“Не праклінай, што я люблю” Н. Гілевіч (16+)
Паэтычны монаспектакль паводле вершаванага рамана “Родныя дзеці”
Аўтар інсцэніроўкі, рэжысёр-пастаноўшчык – Галіна Дзягілева
Выканаўца – вядучы майстар сцэны Мікалай Лявончык
18
Панядзелак Музычнае суправаджэнне – Алена Літаш (цымбалы)
19-00

20
Серада
19-00

Монаспектакль паводле вершаванага рамана Н.Гілевіча “Родныя дзеці”. Твор самабытны,
глыбока нацыянальны і па духу, і па моўных сродках. Даследчык беларускага фальклору, быту,
тонкі знаўца жывой народнай гаворкі, Ніл Гілевіч стварае своеасаблівую паэтычную сюіту, дзе
гарманічна знітоўваюцца гумарыстычныя ноты і пранікнёная, шчымлівая музыка кахання,
чуюцца напевы роднай зямлі…
Кошт: 5 руб.

Да 135-годдзя Якуба Коласа “Красёнцы жыцця” (16+)
Паэтычна-драматычны монаспектакль паводле паэмы “Новая зямля”
Выканаўца – заслужаны артыст РБ Алесь Кашпераў
Аўтар інсцэніроўкі, рэжысёр-пастаноўшчык – Галіна Дзягілева
Паэма Якуба Коласа “Новая зямля” з’яўляецца сапраўднай і надзвычай каштоўнай
энцыклапедыяй жыцця. Галоўны герой Міхал нарадзіўся, вырас і жыў на зямлі, якую не проста
разумеў і любіў – якой дыхаў, з якой зрадніўся, якую б жадаў назваць сваёй. Але няўмольны лёс
наканаваў іншае... Цяжкай была дарога гэтага чалавека, аднак ён не губляў веры ў яе шчаслівае
завяршэнне. У спектаклі гучаць народныя мелодыі і песня “Дарогі” кампазітара Алега
Залётнева.
Кошт: 5 руб.

“Не праклінай, што я люблю” Н. Гілевіч (16+)
Паэтычны монаспектакль паводле вершаванага рамана “Родныя дзеці”
Аўтар інсцэніроўкі, рэжысёр-пастаноўшчык – Галіна Дзягілева
Выканаўца – вядучы майстар сцэны Мікалай Лявончык
25
Панядзелак Музычнае суправаджэнне – Алена Літаш (цымбалы)
19-00

26
Аўторак
19-00

Монаспектакль паводле вершаванага рамана Н.Гілевіча “Родныя дзеці”. Твор самабытны,
глыбока нацыянальны і па духу, і па моўных сродках. Даследчык беларускага фальклору, быту,
тонкі знаўца жывой народнай гаворкі, Ніл Гілевіч стварае своеасаблівую паэтычную сюіту, дзе
гарманічна знітоўваюцца гумарыстычныя ноты і пранікнёная, шчымлівая музыка кахання,
чуюцца напевы роднай зямлі…
Кошт: 5 руб.

Цыкл сустрэч “Я – Мінчанін”
“Смех – Божы дар” У. Ліпскі (16+)
Творчая сустрэча з Уладзімірам Ліпскім, вядомым беларускім пісьменнікам, галоўным
рэдактарам часопісаў “Вясёлка” і “Буся”, лаўрэатам Дзяржаўнай прэміі Беларусі, шматлікіх
рэспубліканскіх і міжнародных прэмій, аўтарам звыш сямідзесяці кніг прозы, публіцыстыкі,
уключаючы казкі для дзяцей і вядомы гумар палешукоў - кнігу “Аўцюкоўцы”. “Смех – Божы
дар. ... каб не смяяліся і ня цешыліся, дык даўно б павесіліся.” (У. Ліпскі)
Кошт: 5 руб.

Дырэктар-мастацкі кіраўнік тэатра “Зніч”

Галіна Дзягілева

Заказ білетаў: +375 17 331 75 53 (гарадскі); +375 296 77 87 16(ВЕЛ), +375 291 55 08 97 (ВЕЛ);+375 33 601 77 70 (MTC)

E-mail: teatr-znich@yandex.by. Заказ білетаў у Інтэрнэце: www.philharmonic.by.

