W TWOIM MIEŚCIE!

Szanowni Państwo,
warszawski Teatr Capitol od lat prezentuje komediowe hity na deskach różnych
scen w całej Polsce. Nasze przedstawienia cieszą się też niesłabnącym
zainteresowaniem publiczności festiwalowej. Z tym większą radością pragniemy
przybliżyć Państwu najnowsze propozycje repertuarowe i zachęcić do współpracy.
Będzie nam niezmiernie miło jeżeli spektakle Teatru Capitol wzbogacą kalendarz
organizowanych przez Państwa wydarzeń kulturalnych .
Teatr Capitol to jeden z największych i najprężniej rozwijających się teatrów
prywatnych w Polsce.
Powstał w 2008 roku dzięki inicjatywie aktorki i obecnej dyrektor teatru Anny
Gornostaj oraz jej męża, reżysera Stanisława Mączyńskiego.
Wysoki poziom teatru gwarantuje bogaty i różnorodny repertuar komediowy,
budowany dzięki współpracy z wybitnymi reżyserami teatralnymi oraz
wyśmienitymi aktorami.
Co nas wyróżnia:
❖ konkurencyjność oferty
❖ dopasowanie spektaklu do potrzeb Klienta (np.product placement)
❖ kreatywne i elastyczne podejście do każdego zapytania ofertowego
❖ szeroki wybór spektakli komediowych (ponad 15 tytułów)
❖ pełnowymiarowa dekoracja przygotowana we własnej pracowni artystycznej
❖ profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie
❖ spektakle z napisami w j.angielskim
❖ doświadczenie w realizacjach amfiteatralnych oraz plenerowych
❖ wsparcie promocyjne w postaci pakietu materiałów graficznych i drukowanych

Oferta Teatru Capitol to wejściówka do świata komedii, błyskotliwych dialogów,
dowcipnych ripost i pikantnych fars z udziałem gwiazd. Bawimy Widzów już od
ponad 13 lat i zagraliśmy w tym czasie blisko 2000 spektakli na deskach w całej
Polsce.
W ofercie Teatru Capitol znajdziecie Państwo bogatą ofertę
i młodzieży.

spektakli dla dzieci

Zapraszamy Państwa do współpracy przy organizacji spektakli zarówno w Polsce,
jak i za granicami kraju.

TEATR CAPITOL, ul. Marszałkowska 00-102 Warszawa, www.teatrcapitol.pl

NOWOŚĆ

„Małżeństwo to morderstwo” to brawurowa komedia kryminalna,
w reżyserii Olafa Lubaszenki.

Anna
GORNOSTAJ

Zapraszamy wszystkich fanów Agathy Christie do udziału
w rozwiązaniu małżeńskiej zagadki kryminalnej.
Eksmałżonkowie Paul i Polly, spotykają się po kilku latach
w obskurnym mieszkaniu na Manhattanie, po to… aby robić to co
zawsze! Bałaganiarz (Olaf Lubaszenko) i „Wszystkowiedźma”
(Anna Gornostaj), uwielbiają kryminały i marzą o przeżyciu
kolejnej ekscytującej historii. Zafascynowani dokonywaniem
zbrodni doskonałych snują marzenia o intrygującym, tajemniczym
i zagadkowym morderstwie, któremu będzie towarzyszyć gęsta
atmosfera i osobliwe narzędzie zbrodni…Postaramy się ustalić,
kim są najbardziej prawdopodobni zabójcy oraz czy lepszym
narzędziem zbrodni są ramy od roweru czy może zatrute pralinki?
Rozwiązanie zagadki już wkrótce.
PREMIERA: MARZEC 2022
REŻYSERIA: Olaf Lubaszenko
AUTOR: Nick Hall
PRZEKŁAD: Emilia Miłkowska
KOSTIUMY: Tomasz Jacyków SCENOGRAFIA: Dorota Banasik
OPRACOWANIE MUZYCZNE: Agnieszka Putkiewicz
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Co byś zrobił, gdybyś przez pomyłkę wszedł w posiadanie teczki
z gigantyczną sumą pieniędzy? Szukałbyś właściciela czy szalejąc
ze szczęścia zatrzymałbyś ją dla siebie? Trudny wybór…
Bo przecież pieniądze nie spadają z nieba i taka szansa nie zdarza
się co dzień. Henry, bohater kryminalnej farsy „Kochane pieniążki”
podejmuje więc szybką decyzję. W końcu właśnie w jego urodziny
otrzymuje ten wyjątkowy prezent od losu i żal z niego nie
skorzystać. Pędzi do domu ile tchu, ściskając go w rękach.
Czas to pieniądz, więc od razu wciela w życie swój misterny plan!
Żona patrzy na niego z przerażeniem, próbując odwieść go od
szalonego pomysłu… Gdy małżonkowie starają się dojść do
porozumienia, niespodziewani goście tylko komplikują sytuację.
Żądni sensacji i chciwi przyjaciele, skorumpowany glina, niezbyt
rozgarnięty inspektor, bezczelny taksówkarz,
a wszystkim po piętach depcze ktoś z kim lepiej nie zadzierać…
I wtedy zaczyna się prawdziwa akcja… Zawrotne tempo,
niespodziewane wydarzenia, komiczne sytuacje i przezabawne
dialogi.

PREMIERA: październik 2020
REŻYSERIA: Jerzy Bończak
AUTOR: Ray Cooney
PRZEKŁAD: Elżbieta Woźniak
KOSTIUMY: Tomasz Jacyków
OPRACOWANIE MUZYCZNE: Jerzy Mączyński
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Małżeństwo z wieloletnim stażem, w którym rutyna
wypełnia codzienne życie, postanawia zakupić sobie
przyjaciela. Życzeniem żony Christine był co prawda
rasowy york, jednak małżonek Jaques wybiera w sklepie zoologicznym mniej absorbujące zwierzę, a mianowicie… rybkę. Od tego momentu ich mieszkanie
codziennie powiększa się o kolejnego lokatora. I tak
pod ich dach trafia długoletni znajomy, od lat
podkochujący się w Christine oraz bezdomna kobieta,
szukająca pomocy. A wraz z każdym kolejnym gościem
pojawiają się nowe tajemnice, których powiernikiem
staje się pływająca w akwarium rybka. Co mąż będzie
chciał ukryć przed żoną? I co ona sama zrobiła
nieprzyzwoitego?
Czy wszystkie skrywane sekrety w końcu wyjdą na jaw
czy rybka zachowa je dla siebie…?
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PREMIERA: wrzesień 2020
REŻYSERIA: Marcin Sławiński
AUTOR: Francis Veber
PRZEKŁAD: Barbara Grzegorzewska
GŁOS RYBKI: Cezary Pazura
KOSTIUMY: Tomasz Jacyków
OPRACOWANIE MUZYCZNE: Agnieszka Putkiewicz
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Perfekcyjny pomysł na spędzenie pikantnego
weekendu bez małżeńskiej rutyny.
Mały hotelik na peryferiach, do którego nie trafi
z pewnością nikt znajomy.
Przytulny pokoik, zmrożony szampan, rozpaleni
namiętnością młodzi kochankowie…
A jednak cały misterny plan niespodziewanie zaczyna się
sypać mimo rozpaczliwych wysiłków ekscentrycznego
recepcjonisty. Jak zakończy się ta hotelowa historia?
Komu pierwszemu zabraknie pomysłów na „słodkie
kłamstewka”?
Przekonajcie się Państwo sami!
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PREMIERA: listopad 2019
REŻYSERIA I ADAPTACJA: Olaf Lubaszenko
AUTOR: Derek Benfield
PRZEKŁAD: Emilia Miłkowska
KOSTIUMY: Tomasz Jacyków
OPRACOWANIE MUZYCZNE: Agnieszka Putkiewicz
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Przyłapany na zdradzie mąż potrafi wznieść
się na wyżyny kreatywności! Sztuka Jeana
Poireta “Alibi od zaraz” jest tego niezbitym
dowodem.
Michel zaprasza do domu piękną młodą
dziewczynę. Gdy powoli wciela w życie
swoje marzenia o romansie, w drzwiach
staje jego żona Sophie! Zdezorientowany
i przerażony wizją rozwodu z dobrze
sytuowaną małżonką, potrzebuje
porządnego alibi. Na poczekaniu wymyśla
niedorzeczną historię i wciąga niedoszłą
kochankę do wspólnego odgrywania
absolutnie nieprzemyślanej farsy…
Jakie alibi będzie najbardziej wiarygodne?
W co uwierzy żona?
Scenariusza komicznej intrygi nie zna nikt!
Nawet sam autor!
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PREMIERA: październik 2017
REŻYSERIA: Marcin Sławiński
AUTOR: Joyeuses Pâques
PRZEKŁAD: Irma Helt
KOSTIUMY: Agnieszka Kaczyńska-Jankiewicz
OPRACOWANIE MUZYCZNE: Agnieszka Putkiewicz
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„O co biega?“ to jedna z najzabawniejszych światowych
fars autorstwa Philipa Kinga. Pełna zaskakujących
zwrotów akcji historia, z minuty na minutę, choć
wydaje się to już niemożliwe, staje się jeszcze
śmieszniejsza. Do samego końca nie wiadomo, kto
jeszcze
pojawi
się
nagle
w
drzwiach
lub
niespodziewanie wyskoczy z szafy!
Spokojne angielskie miasteczko. Dom pastora Lionela
Toopa oraz jego pięknej i wyzwolonej żony, byłej
aktorki, Penelopy Toop, budzącej zgorszenie wśród
nobliwych mieszkańców. Niechęć do niej przejawia
zwłaszcza jedna wścibska, stara panna Skillon, skrycie
podkochująca się w przystojnym duchownym. Gdy
podczas nieobecności pastora, jego żonę odwiedza
niezapowiedziany gość – kolega sprzed lat, z czasów
teatralnych, rozpoczyna się lawina nieoczekiwanych
zdarzeń.

PREMIERA: wrzesień 2019
REŻYSERIA: Marcin Sławiński
AUTOR: Philip King
PRZEKŁAD: Bożena Sławińska
KOSTIUMY: Tomasz Jacyków
OPRACOWANIE MUZYCZNE: Agnieszka Putkiewicz
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“Kiedy kota nie ma…” istnieje szansa, że
pojawi
się
w
najmniej
oczekiwanym
momencie! A wtedy bieg komicznych
wydarzeń w tej znakomitej brytyjskiej
komedii
sytuacyjnej,
może
nabrać
zawrotnego tempa, a rozbawienie Widzów
całkowicie wymknąć się spod kontroli. Podróż
poślubna do Saint Tropez? Tak! Ale w
dwudziestą rocznicę ślubu ??? Jak poradzą
sobie z wzajemnymi uszczypliwościami dwa
zabawne angielskie małżeństwa z 20-letnim
stażem? Jak rozbudzić dziką namiętność w
mężu fajtłapie? Jak ów próbuje dotrzymać
kroku
szwagrowi
seksoholikowi?
Jak
zaimponować
zmanierowanej
zamożnej
siostrze i nie zabić jej wędzonym łososiem?
Oraz czy szczotka sedesowa z wizerunkiem
pary
królewskiej
może
pomóc
w
samobójstwie pięknej 20-latce? – odpowiedzi
mogą być abstrakcyjnie zaskakujące! Jedyne
przewidywalne tego wieczoru, to ponad 2
godziny dobrego dowcipu, humoru i śmiechu
do łez!

REŻYSERIA: Andrzej Rozhin
AUTOR: Johnnie Mortimer & Brian
PRZEKŁAD: Klaudyna Rozhin
KOSTIUMY: Joanna Pielat
OPRACOWANIE MUZYCZNE: Agnieszka Putkiewicz
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Pozornie przyzwoity Barney prowadzi szczęśliwe
życie – dom, kochająca ż̇ona praca w restauracji. W
jego oczach jednak wydaje mu się ono nudne
postanawia więc je uatrakcyjnić i organizuje
schadzki z przypadkowo spotkanymi kobietami:
seksowną Helen gadatliwą Bobby oraz cierpiącą na
depresję Jenny. Na naszych oczach ten Casanova w
średnim wieku staje się coraz śmieszniejszy ale i
pewniejszy siebie – każdą kolejną schadzkę aranżuje
coraz zręczniej. W miarę rozwoju akcji w lekkim
stylu pełnym żartów wśród dowcipnych dialogów
nasuwa się pytanie: czy jedynym sposobem
ubarwienia szarego życia jest zdrada i kłamstwo?
Przekonajcie się Państwo jakiej odpowiedzi udzieli
finał przedstawienia...
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REŻYSERIA: Cezary Morawski
AUTOR: Neil Simon
PRZEKŁAD: Mira Michałowska

Teatr Capitol to również różnorodna oferta dla najmłodszych.
Gwarancja niezapomnianych chwil pełnych wrażeń i nowych
odkryć.
Inscenizacje klasycznych tytułów jak również nowoczesnych
musicali.
Z wielką radością, wspólnie z Państwem, rozbudzimy w dzieciach
teatralną pasję.

Zachęcamy do zapoznania się
z pełną ofertą spektakli na stronie
Teatru Capitol:
www.teatrcapitol.pl
Wycenę przedstawiamy na życzenie.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Mariola Felińska
Manager Impresariatu
Teatru Capitol w Warszawie
mariola.felinska@teatrcapitol.pl
tel.: 505 128 390

