2019.06.19

„CHORÓBSKO” Jana Piepki SZEMUDZKA GRUPA
TEATRALNA
2018.02.28
zobacz online: http://gcksir.szemud.pl/artykuly/chorobsko-jana-piepki-szemudzka-grupa-teatralna/

„CHORÓBSKO” Jana Piepki
SZEMUDZKA GRUPA TEATRALNA
28 stycznia w Szemudzie odbyła się prapremiera komedii Jana Piepki pt. „Choróbsko” w reżyserii
Beniamina Koralewskiego i Aleksandry Perz. Spektakl ten okazał się nadspodziewanym sukcesem. W
związku z licznymi prośbami tych, którzy nie mieli okazji obejrzeć przedstawienia a także tych, którym raz
to zbyt mało, postanowiliśmy zagrać go raz jeszcze, tym razem 11.02, w Bojanie. I znowu publiczność nie
zawiodła. Niemal wszystkie miejsca były zajęte a reakcje widowni potwierdziły, że tekst Jana Piepki w
wykonaniu Szemudzkiej Grupy Teatralnej, mimo iż dotyczy socrealizmu, nie zestarzał się i ciągle jest
atrakcyjny,nawet dla współczesnego widza. 24 lutego kolejny raz zagraliśmy „Choróbsko”, tym razem w
siedzibie Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki w Gdańsku. Kameralna, wymagająca, nie znająca
języka kaszubskiego widownia a jednak żarty sytuacyjne i znakomita gra aktorów spowodowały, iż
spektakl został zrozumiany i bardzo ciepło przyjęty. Ogólnie „Choróbsko” obejrzało około 1000 widzów. To
wielka radość i satysfakcja dla wszystkich tworzących to przedstawienie. Mamy świadomość, że
pokazujemy naszą piękną kulturę kaszubską, nasz żywy i barwny język i to sprawia, że gramy tym chętniej
i śmy otwarci na zaproszenia. Grać dla publiczności, która tak żywo odbiera przekaz płynący ze sceny jest
ogromną przyjemnością. Zostaliśmy zaproszeni do Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubskiej w
Wejherowie i już niebawem tam pokażemy nasz spektakl. Będziemy Państwa informować o kolejnych
przedstawieniach na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.
Niemal rok temu zaczynaliśmy próby nieśmiało, brakowało osób, które mogłyby i chciały zagrać w
przedstawieniu. Dziś można powiedzieć, ze mamy świetną amatorską SZEMUDZKĄ GRUPĘ TEATRALNĄ.
Korzystając z okazji z całego serca dziękuję wszystkim dzięki którym przedstawienie mogło się odbyć.
Przede wszystkim dyrektorom Biblioteki Publicznej Pani Iwonie Piastowskiej oraz GCKSiR w
Szemudzie Panu Tomaszowi Steinowi. Dziękuję również pani Anecie Nowak – Tymińskiej,
dyrektorowi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Szemudzie za umożliwienie przeprowadzania
prób w obiekcie szkolnym. Z całego serca składam podziękowania pani Grażynce Kwidzińskiej,
która przez wiele miesięcy otwierała szkołę nawet o bardzo późnej godzinie. Najmocniej
dziękuję wspaniałym – dziś mogę powiedzieć – aktorom- którzy włożyli ogrom pracy, czasu i
serca w przygotowanie ról. Wiele miesięcy pracy ale efekt fantastyczny.
Zagramy to jeszcze nie raz i niejednym miejscu.
Przewodnicząca Rady Gminy
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