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W ramach inaugura-
cji sezonu artystycznego 
2020/2021, Sochaczewskie 
Centrum Kultury zapra-
sza w sobotę 5 września 
o godz. 19.00 na spektakl 
inspirowany „Balladyną” 
Juliusza Słowackiego, w 
reżyserii Dawida Żakow-
skiego. To przedstawienie 
będące efektem współpra-
cy z instruktorami SCK 
Moniką Osiecką-Jawor-
ską, Jolantą Kawczyńską, 
Anną Wolińską, Martą 
Wasilewską, Piotrem Mil-
czarkiem i gościnnie za-
proszoną choreografką 
Eweliną Sobieraj. Wystą-
pią młodzi twórcy Teatru 
Maska, Zespołu Tanecz-
nego Abstrakt oraz Teatru 
Dialog i Stowarzyszenia 
Sztuka Nowa. 

Widowisko odbędzie się 
w przestrzeni otwartej So-
chaczewskiego Centrum 
Kultury przy ul. 15 Sierp-
nia 83. Będzie to plenero-
wa wersja romantycznego 
dramatu z wykorzystaniem 

środków   stylistycznych, 
którymi na co dzień pracu-
ją i posługują się instrukto-
rzy oraz artyści współpra-
cujący z SCK, takimi jak: 
czytanie performatywne, 
taniec współczesny, teatr fi-
zyczny czy sztuki wizualne. 

To pierwsza odsłona 
przygotowywanego przez 
SCK widowiska, w której 
twórcy skupią się na ewo-
lucji tytułowej bohater-
ki dramatu Juliusza Sło-
wackiego - Balladyny, ale 
też, w szerszej perspekty-
wie, na recepcji samego ro-
mantyzmu oraz wątków i 
postaw romantycznych we 
współczesnej kulturze pol-
skiej. Reżyser Dawid Ża-
kowski, na etapie przygoto-
wań spektaklu podkreślał, 
że chciałby podejść do te-
matu wielopłaszczyznowo 
- Planuję skupić się na tym, 
w jaki sposób ikona roman-
tyzmu implantuje się w na-
szej świadomości, a co z 
tamtego okresu jest obec-
nie negowane. Czym jest 
romantyzm na polu akade-

mickim, a jak funkcjonuje 
współcześnie w życiu spo-
łecznym - mówił.

Wydarzenie to wpisu-
je się również w ogłoszoną 
przez Prezydenta RP An-
drzeja Dudę akcję Naro-
dowego Czytania, o której 
pisał w liście zachęcają-
cym do jej współtworzenia: 
„Wierzę, że w tym szcze-
gólnym dla nas wszystkich 
czasie, kiedy razem poko-
nujemy epidemię, wspólna 
lektura klasyki polskiej li-
teratury jeszcze silniej nas 
zjednoczy, przynosząc wie-
le czytelniczej satysfakcji 
i ponownie łącząc w prze-
konaniu o doniosłości dzieł 
naszych największych pisa-
rzy”.

"Balladyna" Juliusza 
Słowackiego to wybitne 
dzieło polskiego roman-
tyzmu. Powstało na emi-
gracji, w czasie dyskusji na 
temat przyczyn niedaw-
nej klęski powstania i de-
bat nad wspólną historią 
i przyszłym losem naro-
du. Poeta połączył w tym 

utworze realizm i fanta-
stykę, koncentrując się na 
analizie postaw i czynów 
bohaterów. Osadzona na tle 
baśniowych dziejów opo-
wieść o dwóch siostrach – 
Balladynie i Alinie – stała 
się bardzo popularna. 

W jakim wydaniu za-
prezentowany zostanie ten 
dramat w Sochaczewskim 
Centrum Kultury, będzie 
się można przekonać już 5 
września. Biorąc pod uwa-
gę wcześniejsze spektakle 
reżyserowane przez D. Ża-
kowskiego, możemy spo-
dziewać się ciekawego wi-
dowiska w niesztampowej 
odsłonie. 

Wstęp wolny, po wcze-
śniejszej rezerwacji miejsc 
pod nr. tel. (46) 863-07-68, 
czynnym od poniedziałku 
do piątku w godz. 10.00 – 
16.00. Ilość miejsc ograni-
czona. 

W trakcie wydarzenia 
będą zachowane procedury 
bezpieczeństwa i wszelkie 
środki ostrożności w związ-
ku z epidemią COVID-19.

Po kilkumiesięcznej prze-
rwie, Klub „Kontrast” miesz-
czący się w SCK przy ul. 15 
Sierpnia 83, wznawia swoją 
działalność. Szykuje sezon 
pełen jazzu, choć nie zabrak-
nie też rocka, popu czy swin-
gu. Koncerty odbędą się z 
zachowaniem wszelkich pro-
cedur bezpieczeństwa. Obo-
wiązuje wcześniejsza rezer-
wacja stolików. 

Nowy sezon w „Kontra-
ście” otworzy zespół Singi-
n’Birds. Kobiece trio wokalne, 
którego znakiem rozpoznaw-
czym jest retro stylistyka, wy-
stąpi 12 września o godz. 19.00. 
Wokalistkom towarzyszyć bę-
dzie zespół profesjonalnych 
instrumentalistów. Muzy-
ka Singin’Birds działa niczym 
wehikuł czasu - raz przeno-
si słuchaczy do eleganckich i 
szykownych czasów swinga, in-
nym razem do szalonych lat 50. 
i 60. pełnych rock’n’rolla i bigbi-
tu, by po chwili zaskoczyć zu-
pełnie nowoczesnym brzmie-
niem. Jest to muzyczna podróż 
w czasie dla każdego. Wstęp 20 
zł. Rezerwacje telefonicznie pod 
nr (46) 863-07-68. Maksymalna 
liczba osób na koncercie: 50

Kolejna muzyczna sobota 
w „Kontraście” to występ du-
etu Bolewski&Tubis, czyli wy-
smakowany balans pomiędzy 
jazzem, a muzyką pop, w od-
ważnej improwizowanej od-
słonie. Muzycy uwielbiają 
zaskakiwać publiczność. Im-

prowizacja, przekaz i sceniczna 
synergia to znaki rozpoznaw-
cze duetu. 19 września usłyszy-
my utwory z debiutanckiej pły-
ty „Lunatyk” oraz kompozycje 
z najnowszego albumu zespo-
łu pt. „Bez końca”, który ujrzy 
światło dzienne zaledwie dzień 
przed koncertem w Sochacze-
wie. To wyjątkowa okazja, by 
usłyszeć nowe kompozycje ze-
społu i doświadczyć na żywo 
ich unikatowego brzmienia.

Ostatnia sobota września 
należeć będzie do kwartetu 
Szczerbiec/Osenkowski/Madaj-
ski/Urzędowski. Zespół zapre-
zentuje autorską muzykę ilu-
stracyjną Michała Szczerbca z 
towarzyszeniem brzmienia fle-
tu poprzecznego, saksofonu, 
pianina, gitary basowej oraz 
perkusjonaliów. 26 września bę-
dziemy mogli wysłuchać dźwię-
kowej opowieści układającej się 
w naszej wyobraźni w wyjątko-
wy film. Z zespołem gościnnie 
zagra Jacek Prokopowicz - orga-
nista i pianista współpracujący 
m.in. z J. Śmietaną, P. Rodowi-
czem i W. Waglewskim.

To oferta Klubu „Kontrast” 
na wrzesień. Kolejne miesią-
ce zapowiadają się równie cie-
kawie. Organizatorzy zdradza-
ją, że na klubowej scenie zagra 
jeszcze m.in. Dutkiewicz Trio, 
Laura Jazz Band i zespół Bo-
ogie Boys. Wszystkie informa-
cje będą podawane na bieżą-
co na stronie internetowej SCK 
i fanpagu Klubu „Kontrast” na 
facebooku.

Singin' Birds


