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Tarzan i Jane znów zachwycą widzów
Kto nie widział jeszcze polskiej 
wersji słynnego musicalu Phila 
Collinsa „Tarzan”, już nieba-
wem będzie miał do tego oka-
zję. Na scenę Domu Muzyki 
i Tańca powraca przygotowane 
z wielkim rozmachem widowi-
sko, które zachwyca niezmien-
nie i przedszkolaka, i seniora.

Musical „Tarzan” miał światową 
premierę na Broadwayu w 2006 
r. Był adaptacją animowanego 
megahitu Disneya z 1999 r. Phil 
Collins, który skomponował mu-
zykę również do wersji kinowej, 
wykorzystał w spektaklu pocho-
dzące z niej największe przebo-
je, m.in. „Two Worlds”, „You’ll 
Be in My Heart”, „Son of Man” 
i „Strangers Like Me”. Dopisał 
też dziewięć nowych utworów. 
W 2007 r. musicalowy „Tarzan” 
zawitał do Europy. Najpierw do 
Holandii, a następnie do Nie-
miec, gdzie do dziś święci trium-
fy w teatrze w Hamburgu.
Przygotowana przez Gliwicki Te-
atr Muzyczny oraz Dom Muzyki 
i Tańca polska wersja „Tarza-

na” to największe musicalowe 
widowisko w dotychczasowej 
historii tego gatunku na Ślą-
sku. W Domu Muzyki i Tańca 
jednocześnie może je oglądać 
dwa tysiące widzów! W realiza-
cji biorą udział akrobaci i człon-

kowie sportowych grup gimna-
stycznych, muzykę wykonuje na 
żywo orkiestra. Przedstawienie 
wyreżyserował Tomasz Dutkie-
wicz, dyrektor warszawskiego 
Teatru Komedia. Spektakl po-
wstał dzięki wsparciu samorzą-

dów Gliwic i Zabrza. Musical 
„Tarzan” będzie można obej-
rzeć w dniach od 6 do 10 mar-
ca. Bilety dostępne są w kasie 
Domu Muzyki i Tańca oraz na 
stronie internetowej  www.
dmit.com.pl.  (hm)

NA SCENĘ DOMU MUZYKI I TAŃCA POWRACA NIEZWYKŁY MUSICAL Z PRZEBOJAMI PHILA COLLINSA

– Uczniowie, którzy ferie spę-
dzą w Zabrzu, z pewnością nie 
będą się nudzić. Czekają na 
nich ciekawe zajęcia sportowe 
i plastyczne oraz sporo innych 
atrakcji. Życzę, by zimowa prze-
rwa w nauce była dla wszyst-
kich bardzo udana i pozwoliła 
na nabranie energii przed po-
wrotem do szkolnych ławek 

– mówi prezydent Zabrza Mał-
gorzata Mańka-Szulik.
Tradycyjnie już zorganizowane gru-
py dzieci i młodzieży będą mogły 
korzystać nieodpłatnie z obiektów 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji. W filiach Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej odbędzie się kolejna 
edycja akcji „Zima w bibliotece”. 
Każda z placówek przygotowała 

własny program zajęć, obejmu-
jący m.in. konkursy promujące 
czytelnictwo. Wspólnie z Muzeum 
Miejskim Biblioteka zaplanowa-
ła cykl warsztatów historycznych 
w Galerii Café Silesia.
Dzieci, które zdecydują się sko-
rzystać z oferty Dzielnicowego 
Ośrodka Kultury w Biskupicach, 
będą mogły spróbować swoich sił 

w tworzeniu biżuterii, chodzeniu 
na szczudłach, nauce capoeiry 
czy baletu. Na zajęcia pod hasłem 
„Karuzela z tradycjami” zaprasza 
DOK w Pawłowie. Będą konkur-
sy z nagrodami, wyjścia do kina 
i teatru, ciekawe prelekcje i zaję-
cia plastyczne z wykorzystaniem 
surowców wtórnych. „Tajemnica 
skarbu na kurzej nóżce”  i „Ba-

broszki lecą w kosmos” to dwa 
interaktywne spektakle dla dzie-
ci, które obejrzeć będzie można 
w Miejskim Ośrodku Kultury. 
Dla dzieci powyżej 10 lat zapla-
nowano również warsztaty „Po-
dróże ze sceną”. Ich uczestnicy 
poznają tajniki sztuki aktorskiej 
od kuchni. Ciekawe propozycje 
przygotowały również Muzeum 

Górnictwa Węglowego oraz Zabyt-
kowa Kopalnia Węgla Kamienne-
go „Guido”.
Na miłośników lodowego szaleń-
stwa czeka natomiast lodowisko 
o wymiarach 20 na 40 metrów 
przygotowane na terenie Ślą-
skiego Rancho przy ul. Webera. 
Na miejscu można wypożyczyć 
lub naostrzyć własne łyżwy. (hm)

Nauka chodzenia na szczudłach, warsztaty taneczne i aktorskie, turnieje sportowe i wycieczki do ciekawych miejsc to tylko 
niektóre z propozycji przygotowanych dla uczniów, którzy zbliżające się ferie spędzą w mieście. Szereg atrakcji przygotowały 
zarówno szkoły, jak i zabrzańskie instytucje kultury.

NA ZABRZAŃSKICH UCZNIÓW, KTÓRZY NIE WYJEŻDŻAJĄ NA ZIMOWISKO, 
CZEKA SZEREG PROPOZYCJI CIEKAWEGO SPĘDZENIA CZASU

Aktorzy zjeżdżają 
po rozpiętych nad 

widownią DMiT linach
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FERIE W MIEŚCIE 
NIE BĘDĄ NUDNE!
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Szczegółowe informacje 
na temat oferty przygo-

towanej dla uczniów 
spędzających ferie 

w mieście można znaleźć 
w informatorze dostęp-

nym w szkołach oraz na 
stronie internetowej 

www.um.zabrze.pl

niePRZEGAP!


