
 

2.08–24.08.2019
Arkady Kubickiego, Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum

Sponsorzy Patroni medialni
Projekt współfinansuje m.st. Warszawa

Partnerzy projektu

teatr | muzyka | Arkady dzieciom

Bezpłatne wejściówki w kasie zamkowej i przed spektaklem/koncertem w arkadach.
Liczba miejsc ograniczona. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w zaproponowanym repertuarze. Szczegółowy opis poszczególnych pozycji repertuaru znajduje się na stronie 
www.zamek-krolewski.pl, informacje: tel. 22 35 55 170, plac zamkowy 4, 00-277 warszawa, e-mail: ttaraszkiewicz@zamek-krolewski.pl

partner zamku królewskiego 
w warszawie – Muzeum

 2 sierpnia godz. 20.00  
teatr Snów, spektakl pt. „pokój”

 3 sierpnia godz. 12.00 Arkady Dzieciom 
paweł kos-nowicki, program pt. „Dzień dobry muzyko” 
Spotkanie dla dzieci i rodziców wprowadzające w świat 
instrumentów i muzyki klasycznej

 3 sierpnia godz. 19.00  
koncert MOniuSzkO fOr the wOrLD  
pieśni Stanisława Moniuszki w obcych językach  
wanda franek – alt, Michał janicki – baryton,  
emilian Madey – fortepian i autor koncepcji artystycznej

 9 sierpnia godz. 20.00  
teatr chorea, spektakl pt. „tragedia jana”  
tomasz rodowicz z zespołem

 10 sierpnia godz. 12.00 Arkady Dzieciom 
teatr Scena 96, spektakl pt. „cmok. Smok”

 10 sierpnia  godz. 19.00  
koncert czterY pOrY rOku – Vivaldi  
katarzyna Duda – skrzypce solo, anna toporkiewicz  
– i skrzypce, Małgorzata zwierzchowska – ii skrzypce, 
agnieszka podłucka – altówka, Bernadetta wieczerzyńska  
– wiolonczela, piotr Dutkiewicz – kontrabas,  
Stanisław łopuszański – klawesyn

 16 sierpnia godz. 20.00  
teatr Makata, spektakl pt. „wesele”

 17 sierpnia  godz. 12.00 Arkady Dzieciom 
teatr łątka, spektakl pt. „Baśń o Dwóch Braciach” 

 17 sierpnia  godz. 19.00  
koncert jazzowy  
Beata przybytek „today Girls Don’t cry”  
Beata przybytek – śpiew, Bogusław kaczmar – instrumenty 
klawiszowe, andrzej święs – kontrabas, gitara basowa,  
Damian niewiński –  perkusja

 23 sierpnia  godz. 20.00  
Sopocki teatr tańca, spektakl pt. „wszystko co widać. OhiO”

 24 sierpnia  godz. 12.00 Arkady Dzieciom 
paweł kos-nowicki, program pt. „Dzień dobry muzyko” 
Spotkanie dla dzieci i rodziców wprowadzające w świat 
instrumentów i muzyki klasycznej

 24 sierpnia  godz. 19.00  
koncert wieczór z MOzarteM   
warsaw camerata i paweł kowalski fortepian,  
paweł kos-nowicki – dyrygent


