Teatr Variete Muza
Dzień Kobiet i Dzień Św. Patryka w
Muzie
E-Mail

Odsłona I - 8 Marca godz. 20.00

Zapraszamy na specjalnie przygotowany program z okazji Dnia
Kobiet w którym wystąpi Grupa N.A.S.A. oraz męska część Studio
Batuta Voices Paweł Barów oraz Bartek Czaja, soliści Teatru Variete
Muza z piosenkami z Rewii oraz specjalnie przygotowanymi na tę
okazję.
Grupa występowała na największych scenach Europy, m.in. w
Luksemburgu, Holandii, Hiszpanii, Niemczech. Formacja jako
jedyna na świecie wystąpiła na prywatnej audiencji u Ojca Świętego
Jana Pawła II w Watykanie.
W Polsce tancerze z naszego miasta wystąpili m.in. na rozdaniu
nagród TVP „Superjedynek” w 2004 roku, mieli pokazy na meczach
reprezentacji Polski w siatkówce podczas meczów Ligi Światowej,
pokazy z Mariuszem Pudzianowskim na „strongmenach”, z
Krzysztofem Krawczykiem na koncertach w Koszalinie
.
Największe sukcesy N.A.S.A. Crew to m.in:

•
•
•

Mistrzostwo Polski 2002 (7-8.06 Łódź), 2003 (27.09
Międzychodzie), 2004 (16-18 Międzychodzie)
1. miejsce na „Rytmie Ulicy” 2002, 2003, 2004
1. miejsce na „Pucharze Unii Europejskiej” 2002 (15.06
Zielona Góra)

•

4. miejsce na Mistrzostwach Świata 2003 (12-16.11
Bremen – Niemcy)

•

5. miejsce na Mistrzostwach Świata 2004 (1-2.10
Bremen – Niemcy)

Cena: 45 zł

Odsłona II - 9 Marca godz. 19.00

Zapraszamy na rewię "Un treno per l`Italia" (Pociąg do Włoch).

Teatr Variete Muza przedstawia największe przeboje włoskiej muzyki
rozrywkowej ostatniego 50-cio lecia. Oprawę muzyczną przygotował
Jarosław Barów, w roli głównej wystąpi Nicola Palladini oraz soliści
Studia Batuta Voices. Usłyszymy m.in Azzurro, Felicita, Piu Che poi,
L'Italiano, Tu vuo fa l'Americano, Mamma, O Sole mio i Volare. Obok

wokalistów na scenie pojawią się tancerki Teatru Variete Muza.
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W wydarzeniu wezmą udział tancerki z zespołu Elphin, jednego z
najbardziej znanych i cenionych w Polsce zespołów tańca irlandzkiego.
Elphin to grupa utalentowanych dziewcząt mająca różnorodne
doświadczenia taneczne, które przekładają się na oryginalne i
widowiskowe pokazy, bazujące na współczesnej formie tańca
irlandzkiego. Dorobek sceniczny grupy Elphin jest niezwykle bogaty:
obok cyklicznych koncertów dla m. in. Ambasady Irlandii i Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy, zespół ma na swoim koncie występy na
deskach Opery Leśnej w Sopocie, warszawskiej Rampy, Stadthalle w
Cottbus, Neubrandenburg i Rostock a także w wielu projektach
tanecznych w Polsce i za granicą, m.in. „Fire of dance”, „Heart of
Ireland”, „Flames of the dance”. Ponadto grupa regularnie występuje na
największych imprezach i festiwalach folkowych w Polsce i za granicą.

Elphin ma na swoim koncie także współpracę z Telewizją Polską przy
realizacji takich programów jak "Szansa na sukces", "Piknik Dwójki",
"Benefis Jana Pietrzaka" czy gali Festiwalu Yach Film. W listopadzie
2011 roku tancerki Elphin, reprezentujące Szkołę Tańca Irlandzkiego
ISTA, zdobyły srebrny medal Mistrzostw Europy (w kategorii senior
ladies ceili) i tym samym uzyskały kwalifikację do Mistrzostw
Świata.Dziewczęta posiadają bogate doświadczenie sceniczne i potrafią
świetnie nawiązać kontakt z publicznością i porwać widzów do wspólnej
zabawy. Zróżnicowany repertuar taneczny zaspokoi gusta
wymagających widzów. Dynamiczne choreografie, piękne kostiumy i
zapierające dech w piersiach umiejętności oraz uroda tancerek z
pewnością zostaną w Państwa pamięci na długo.
Dodatkową atrakcją będzie pokaz slajdów z zielonej wyspy autorstwa
Andrzeja Jastrzębskiego pochodzące z albumu „Irlandia” wydanego w
2000 roku

