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Назва спектакля
“Граф Глінскі – Папялінскі” А. Вольскі (6+)
Лялечны монаспектакль
Рэжысёр, выканаўца – вядучы майстар сцэны Вячаслаў Шакалідо
Незвычайныя гісторыі адбыліся з вернымі сябрамі – хлопцам Марцінам і катом Максімам. Пасля
розных прыгод і з дапамогаю свайго разумнага сябра, хлопец-сірата Марцін пераўтварыўся ў
графа Глінскага-Папялінскага… І пайшлі сябры шчасця шукаць. Каго ж яны сутрэлі, з кім
пасябравалі, якія прыгоды адбыліся на іх шляху да шчасця і дзе ж сваё шчасце сябры знайшлі…?
Аб гэтым глядачы і даведаюцца на працягу нашага цудоўнага спектакля.

“Дзівосныя авантуры паноў Кубліцкага ды Заблоцкага” П. Васючэнка, С. Кавалёў
Лялечны монаспектакль ( 10+ )
Выканаўца – вядучы майстар сцэны Вячаслаў Шакалідо
Спектакль-казка пра прыгоды двух паноў, якія нічога не рабілі. Гаспадарка ў іх у заняпадзе – ні
жывёлы, ні хлеба. Таму пайшлі яны ў свет лепшай долі шукаць.

“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
Музычнае суправаджэнне – Дар’я Неўмяржычкая (цымбалы)
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…
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“Абранніца” Аляксандр Пушкін (16+)
драматычны монаспектакль
Пераклад – Р. Барадулін, аўтар інсцэніроўкі і выканаўца – Г. Дзягілева,
рэжысёр-пастаноўшчык – Т.Пацай, кампазітар – Д.Смольскі, сцэнаграфія – В.Цімафееў
Сюжэт монаспектакля складзены з “Маленькіх трагедый” А.С.Пушкіна “Каменны
госць”, “Моцарт і Сальеры”, “Скупы”,“Пір пад час чумы”, а таксама вершаў. Кожны з
нас “абраны”… Але на якую “місію”?
“Вясёлая каруселя” А. Вольскі (6+)
Монаспектакль-сустрэча
Выканаўца, аўтар інсцэніроўкі, рэжысёр – заслужаная артыстка РБ Ларыса Горцава
Музычнае суправаджэнне – Дар’я Неўмяржыцкая (цымбалы)
Ларыса Горцава на “чароўнай каруселі” вядзе гледача па жыцці і творах выдатнага беларускага
паэта Артура Вольскага. Вершы, гульні, казкі, загадкі і розныя прыгоды – усё гэта чакае юнага
гледача.А хто пажадае стаць хоць на хвіліну музыкантам ці акцерам… - усё магчыма на нашай
чароўнай каруселі!
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“Выгнанне ў рай” Н. Раппа (16+)
Драматычны монаспектакль
Выканаўца – Галіна Дзягілева
Рэжысёр-пастаноўшчык – Віргінія Тарнаўскайтэ
Стары летапіс распавядае нам пра лёс полацкай князёўны Рагнеды, падзеі жыцця якой адбываліся
на абшарах Полацкага і Кіеўскага княстваў у Х ст. і сталі асновай драматычнага монаспектакля

8 р.

Дырэктар-мастацкі кіраўнік тэатра “Зніч” – Галіна Дзягілева
E-mail: teatr-znich@yandex.by
Заказ білетаў у Інтэрнэце: www.philharmonic.by

Заказ білетаў: +375 17 331 75 53 (гарадскі); +375 33 601 77 70 (MTC); +375 29 631 44 61 (vel).

