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Sprawdź, co się dzieje
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DIRTY DANCING MUSIC & DANCE SHOW
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iłosnej historii
Frances „Baby”
Houseman, a także młodego i pełnego pasji tancerza Johnny’ego nie trzeba
chyba nikomu przedstawiać.
Mimo że ﬁlm jest dostępny
od kilku dekad, jego fabuła
wciąż porusza, bawi i zdobywa
nowych fanów.
Z okazji 30. rocznicy premiery ﬁlmu „Dirty Dancing”
twórcy przedstawienia Dirty
Dancing Music & Dance Show
przygotowali nie lada gratkę.
Historia dwójki bohaterów zakochanych tak w tańcu, jak i w
sobie ożyła i została opowiedziana na nowo. Przedstawienie okazało się hitem na skalę

ogólnopolską i nadal jest wystawiane publiczności w całym
kraju. Do tej pory wystawione
było prawie czterdzieści razy.
W tym w Warszawie w Teatrze
Muzycznym Roma aż dwanaście razy, zawsze gromadząc
komplet widzów na widowni.
Podczas widowiska muzyka wykonywana jest na żywo
i stanowi doskonałe tło dla
30-osobowego zespołu tanecznego, który towarzyszy
muzykom. Podczas show będzie więc można zobaczyć nie
tylko najpopularniejsze układy taneczne, ale także usłyszeć
wszystkie utwory z ﬁlmu „Dirty
Dancing” w pełnych wersjach
na żywo, w nowych taneczno-muzycznych aranżacjach.
Jak już wspomnieliśmy,
całości widowiska dopełnia
30-osobowy zespół tancerzy,
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którzy do każdego z utworów
prezentują znane z ﬁlmu układy choreograﬁczne. Na potrzebę Dirty Dancing Music &
Dance Show powstała również
scenograﬁa, która utrzymana
jest w klimacie ﬁlmu. — Na
niemal dwie godziny przenosimy widzów do roku 1963. To

muzyczno-taneczna podróż,
podczas której nikt nie będzie
się nudzić... — zapewnia Jacek
Lisewski, reżyser spektaklu.
Przedstawienie odbędzie się
26 października w olsztyńskiej
hali Urania o godzinie 19. Bilety w cenie od 79 do 119 złotych
można kupić na www.tixer.pl.

hcecie zdrowo się odżywiać, a nie wiecie od czego
zacząć? Przyjdźcie na to
spotkanie. Zapraszamy na wykład dietetyczny, który poprowadzą 27 października dietetycy kliniczni Tomasz Chudziński
i Patrycja Romanowska. Start
godzina 10, miejsce: Wodne
Centrum Rekreacyjno-Sportowe Aquasfera GALERIA
WARMIŃSKA. Spotkanie
przeznaczone jest dla każdego. Eksperci będą mówić
o higienie życia codziennego,

składnikach odżywczych i ich
wpływie na funkcjonowanie
ustroju, wybranych chorobach
dietozależnych, najczęściej stosowanych suplementach diety
i sposobach samokontroli masy
ciała. Pamiętajcie, że na wykład obowiązują zapisy. Zgłoście się wysyłając maila pod
adres: a.pakulska@aquasfera.
olsztyn.pl lub zadzwońcie: 89
533 59 68. Miejsca są ograniczone (maksymalnie 80 osób).
Organizatorem spotkania jest
Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Olsztynie. Partenrem Fit
nie Fat.
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Audytorium Maximum
Olsztyn, al. Wojska Polskiego 13
Bilety: kupbilecik.pl, biletyna.pl
Więcej informacji: tel. 515 400 723
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