Z A P R A S Z A

w dniu 17 lutego 2018 r.
na wycieczkę do Krakowa
W PROGRAMIE:
*ZWIEDZANIE z PRZEWODNIKIEM

wystawy „WYSPIAŃSKI” w Muzeum Narodowym
oraz
**WIECZORNE HARCE w RATUSZU

czyli UDZIAŁ w SPEKTAKLU „VIA-GRA” według Freda Apke
*Otwarta 28 listopada 2017 r. wystawa prezentująca pełną kolekcję dzieł Stanisława
Wyspiańskiego od pierwszych dni jej trwania cieszy się ogromnym zainteresowaniem
publiczności. Liczący blisko 900 pozycji inwentarzowych zbiór prac Artysty, jednego
z najwybitniejszych twórców polskich – malarza, rysownika, grafika, a także poety,
dramatopisarza, scenografa i reformatora teatru, posiada bezprecedensową wartość
artystyczną i nie znajduje analogii w żadnej innej kolekcji dzieł Wyspiańskiego w Polsce i za
granicą.
**„Via-gra” jest szczerą rozmową o życiu , uczuciach, błędach i grzeszkach, które ma na
swoim koncie każdy z bohaterów. Z zabawnej farsy spektakl staje się skłaniającą do refleksji
tragikomedią. Rozbawienie zmienia się w chwile zadumy, a przewrotne dialogi w wymagającą
zastanowienia rozmowę o przeszłości, która jak się okazuje, została zbudowana na kłamstwie.

Odjazd autokaru w dniu 17 lutego 2018 r.
z Sosnowca - ul. Będzińska 60 ( parking przy WNoZ )
z Katowic - ul. Bankowa 12 ( parking przy WNS)

godz. 10.30
godz. 10.45

Świadczenia:





przejazd autokarem, ubezpieczenie
zwiedzanie wystawy
udział w przedstawieniu Via-Gra o godz. 19.00 Scena Pod Ratuszem (Rynek Główny 1)
czas trwania przedstawienia ok.1h 40 min. (1 przerwa)
powrót ok. 22.30

Całkowity koszt imprezy wynosi – 100 zł/os.
Dofinansowanie z funduszu socjalnego: uczestnikom przysługuje dofinansowanie z funduszu
kulturalno – rekreacyjnego zgodnie z obowiązującymi zasadami;
Dofinansowanie z funduszu ZNP: 10 zł dla członków ZNP i ich rodzin.
Zapisy i wpłaty przyjmuje Sekretariat ZNP do dnia 9 lutego 2018 r.
Katowice, ul. Bankowa 12 a (tel. 32 – 359 –2049 lub 32 – 359 – 1640).
(Informacji o imprezie udziela kol. Iwona Kantorysińska nr telefonu: 32 – 2691 – 887)
40-007 Katowice, ul. Bankowa 12 tel./fax 32-359-20-49

http://znp.us.edu.pl

znp@us.edu.pl

