Teatr Górnośląski
pod patronatem
Stowarzyszenia Wykonawców
Animatorów a Twórców Górnego Śląska
w kooperacji z
Agencją Artystyczną Makula
proponuje na dni miasta i okazje
rocznicowe

Koncert warkoczem pleciony
Koncert jest przygotowywany w związku z obchodami 100. rocznicy
wybuchu I Powstania Śląskiego, a także zbliżającymi się rocznicami dwóch
kolejnych Powstań i przyłączeniem Górnego Śląska do Polski.
Koncert ten to fabularyzowana historia Górnego Śląska opowiadana przez
dwóch prowadzących i ilustrowana piosenkami ze śpiewogry K. Gaertner
Pozłacany warkocz, jak też kultowymi utworami śląskich wykonawców.
Monologi i dialogi do koncertunapisał Marian Makula , więcej o nim na :
https://youtu.be/C5ys8NXfgfg

W prawie dwugodzinnym koncercie usłyszycie takie hity jak „Świeć się świeć”,
„Gorzkie dymy”, „Na opolskim rynku”, „Puść mnie mamo do powstania”, „Gizd” .
„Dorka, Dorka”,”Hilda” i inne.
Utwory zaaranżowane są przez lidera kapeli Makula Band – Jolantę Golik i zostaną
wykonane przez Michała Adamka, Annę Kandziora zamiennie z Ingą Papkala, Sylwię
Szyda zamiennie z Darią Kasprzak i Sebastiana Dylnickiego zamiennie z
Jarosławem Tyranem. W role prowadzących wcielą się: jako starka Ewa Leśniak,
zamiennie z Izabellą Malik i jako starzyk Dariusz Niebudek zamiennie z Marianem
Makulą.
Fabuła koncertu oparta jest na faktach historycznych jak i zasłyszanych przez autora
scenariusza opowieściach rodzinnych. Akcja rozgrywa się w ciągu jednego dnia w
ogrodzie stuletniego domu na peryferiach górniczego miasta, w którym zamieszkuje
5-osobowa rodzina Szołtysków (starzyki i ojcowie oraz ich cera Kasia, która jest przy
nadziei z synem sąsiadów).
Ojciec Kasi (Janek) zaprasza po szychcie na byzuch jej szaca Alojza, aby omówić
sprawę jej przyszłego zamążpójścia. W trakcie spotkania starka Kasi znosi ze
strychu stary kuferek z rodzinnymi pamiątkami. Starzyki Francik i Cila, przeglądając
te pamiątki, opowiadają wraz z rodzicami – Jankiem i Basią – wspomnienia
związane z tym miejscem i historią Górnego Śląska. W końcu na dnie kufra znajdują
warkocz swojej praprababci, z którego wypada plan zakopanego w ich ogrodzie
przed stu laty skarbu. W trakcie poszukiwań dokopują się do węgla, co Starzyk
komentuje: „Nie kopcie już dali, bo przeca tyn skarb to je tyn wongel”.

Koncert jest przygotowany w kilku wersjach różniących się składem
wykonawców, a co za tym idzie i ceną.
Pełna wersja to udział zespołu tanecznego, a proponowana cena
ryczałtowa na plenery i duże sceny t0 15 000 zł .
W wersji bez tancerzy proponujemy 12 000 zł oraz w uszczuplonej
zupełnie wersji z jednym prowadzącym 7 000 zł .

Wystąpią:
Sylwia Szyda lub Daria Skrzypiec – Kasia, panna na wydaniu
Michał Adamek – narzeczony Kasi
Dariusz Niebudek lub Marian Makula – starzyk
Ewa Leśniak lub Izabella Malik– starka
Inga Papkala zamiennie z Anną Kandziora – mama Kasi
Sebastian Dylnicki zamiennie z Jarosławem Tyranem – tata Kasi
Oprawa muzyczna – MakulaBand w składzie:
Jolanta Golik – klawisze
Dorota Banaś lub Teresa Waleriańska – skrzypce
Henryk Poloczek – akordeon
Wojtek Zięba – akordeon

Sylwia Szyda
Zamiennie z Darią Kasprzak
Dyplomowana aktorka scen muzycznych. Od
2010 roku współpracuje z Gliwickim Teatrem
Muzycznym, gdzie obsadzona jest w
większości pozycji repertuarowych, zarówno
w
spektaklach
muzycznych
jak
i
musicalowych.
Do najważniejszych ról teatralnych należą
m.in. rola Marii Rainer w musicalu Dźwięki
Muzyki, Ermengarda w musicalu Hello Dolly!
w reż. Marii Sartovej oraz jako Matka w mega
produkcji Tarzan.
Uwielbia podróże, dlatego też chętnie bierze
udział
w
europejskich
projektach
artystycznych – występowała we Włoszech i
we Francji. Swoje zdolności wokalne
prezentowała
również
na
Europejskim
Festiwalu
Duetów
Operetkowych
oraz
Musicalowych „Face to Face”. Jako rodowita
ślązaczka
występowała
w
śląskim
przedstawieniu Pomsta czyli Fredrowskiej
Zemście po śląsku w roli Klary. Współpracuje
z Teatrem Muzycznym IWIA w widowiskach
operetkowych i polskiej piosenki retro.

Daria Kasprzak
Zamiennie z Sylwią Szyda
Studentka Akademii Muzycznej w Katowicach w
klasie wiolonczeli oraz Studium Aktorskiego przy
Teatrze Śląskim (od 2018). Całe życie łączy dwie
pasje: muzykę i teatr. Od 2013 roku gra w Teatrze
Reduta Śląska, w którym ma okazję szlifować
swój warsztat aktorski pod okiem reżyserów
takich jak: Robert Talarczyk, Mirosław Neinert
oraz Iwona Woźniak. Jako aktorka brała udział w
licznych festiwalach, m.in. Ogólnopolski Przegląd
Teatralny PROSCENIUM; Prezentacje Teatrów
Poszukujących o Nagrodę im. Tadeusza
Kantora; Relacje. Międzypokoleniowe Spotkania
Teatralne.
Brała udział w międzynarodowych konkursach i
festiwalach, m.in.: „Concosro Musicale Europeo
Citta di Filadelfia” – II miejsce, XXIV
Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Kameralnej
„Kwartet Śląski i jego goście” organizowanym w
siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej
Polskiego Radia w Katowicach. Od kilku lat uczy
się śpiewu pod okiem Kamila Barona – aktora
Teatru Rozrywki w Chorzowie, a od października
2018 uczęszcza do Warsztatowego Studium
Wokalnego przy Chorzowskim Centrum Kultury.

Ewa Leśniak
Zamiennie z Izabellą Malik
W 1975 ukończyła PWST w Krakowie.
Występowała w następujących teatrach:
• Teatr Polski w Bielsku-Białej,
• Teatr Zagłębia w Sosnowcu,
• Teatr im. A. Mickiewicza w Łodzi,
• Teatr Rozrywki w Chorzowie.
Od 1981 jest związana z Teatrem Śląskim w
Katowicach.
Występowała gościnnie w teatrach:
• Teatr Muzyczny w Gliwicach,
• Teatr Elsynor w Dąbrowie Górniczej,
• Trzebiński Impresariat Artystyczny w
Trzebini,
• Teatr Korez w Katowicach.
Zagrała kilkadziesiąt ról filmowych i
teatralnych.
Prowadziła
programy
telewizyjne. W 1997r. otrzymała Złotą Maskę
za rolę Brakup we Wróżbach kumaka w
Teatrze Śląskim im. Wyspiańskiego w
Katowicach.

Izabella Malik
zamiennie z Ewą Leśniak
Absolwentka Studium Wokalno-Baletowego
przy Gliwickim Teatrze Muzycznym. Debiutowała
w Teatrze Rozrywki w spektaklu Cabaret J.
Kandera i F. Ebba. Pierwszą dużą rolą była Ania
Shirley w widowisku muzycznym Ania z
Zielonego Wzgórza, (318 spektakli obejrzało
139.366 widzów!). Izabella Malik buduje
charakterystyczne, zapadające w pamięć
postaci; znakomicie czuje się również w
spektaklach dla dzieci. Jest niekwestionowaną
gwiazdą koncertów sylwestrowych i
rozrywkowych. Zajmuje się dubbingiem,
współpracuje również z Teatrem KOREZ. Rola
Tekli w kultowym Cholonku Janoscha
zaowocowała nominacją do Nagrody
Artystycznej ZŁOTA MASKA 2005. Zagrała w
filmach: Angelus L. Majewskiego, Los
chłopakos G. Reguły oraz Benek R. Glińskiego. W
Teatrze Rozrywki zagrała kilkadziesiąt ról.
NAGRODY: ZŁOTA MASKA 1994 za rolę Ani Shirley
w Ani z Zielonego Wzgórza, Statuetka Chłopca z
łabędziem – Nagroda Prezydenta Chorzowa w
dziedzinie kultury (2006).

Dariusz Niebudek
Zamiennie z M. Makulą
Od 1986 roku aktor Teatru Rozrywki w
Chorzowie, a następnie Teatru Zagłębia w
Sosnowcu. Brał tam udział w kilkunastu
przedstawieniach.
W 1998 r. M. Makula zaprosił go do
Kabaretu „Raki z nowej Paki”. Zagrał również
w Pomście, Zolytach i Elwer szoł Mariana
Makuli.
Obecnie
występuje
gościnnie
w Teatrze Rozrywki w Chorzowie, w
Gliwickim Teatrze Muzycznym i innych, jak
również współpracuje z Ferajną Makuli.
Znany jako gospodarz Listy Śląskich
Szlagierów,
a
wcześniej
jako
współprowadzący program śniadaniowy
Okno na południe oraz Wakacje z TVS w
Telewizji TVS. Prowadził także teleturniej pt.
Fajniste Fafloki emitowany w TVP3
Katowice. Zagrał dotychczas 60 premier.
Laureat nagrody ZASP dla Młodych Aktorów
im. Leny Starke oraz Nagrody Wojewody
Katowickiego dla Młodych Twórców.

Marian Makula
Zamiennie z D. Niebudkiem .
Satyryk, autor, artysta estradowy ( Kabaret
„Cmok” do 1988r, kabaret „Rak” 1988-1998,
kabaret „Raki z Nowej Paki” 1999-2005r ,
Ferajna Makuli i Makula Band obecnie.)
Dorobek artystyczny:
-około 2000 występów estradowych;
-rola Dyndalskiego w Pomście; role w
filmach L. Majewskiego „Angelus”, „Krew
poety” „Młyn i Krzyż”, „ Brygitte Bardot
cudowna” oraz W Krzystka „Transfer
-udział w kilkudziesięciu nagraniach
telewizyjnych radiowych oraz teledyskach
Dorobek twórczy
-ponad tysiąc tekstów w tym: wiersze,
piosenki, felietony, monologi,skecze,libretta
scenariusze,oraz wydawnictwa audio i video
Dorobek animatorski
Założyciel lub współzałożyciel kabaretów
Magodgrepa, Cmok, Raki z Nowej Paki,
Śląski, Młodzieżowy, Trzy z jednym, Ferajna
Makuli, Makula Band. Organizator
widowisk plenerowych, festynów,
koncertów, maratonów kabaretowych,
biesiad , combrów i imprez harytatywnych.

Anna Kandziora
Zamiennie z Ingą Papkala

Pisze o sobie, że śpiewa od dziecka. Nauki
pobierała
w
Domach
Kultury
i
reprezentowała szkoły, do których chodziła
na przeglądach i festiwalach. W 1997 r.
przygarnął ją muzyk i kompozytor Bohdan
Wyszyński, onegdaj założyciel zespołu
Wiślanie.
Razem utworzyli zespół Duo Mix grający w
Cafe Cabaret u J. Pietrzaka w Bytomiu. W
2012 r. została wokalistką zespołu DAB,
który zmienił nazwę na BAR, a obecnie
nazywa się Banita Band. Zespół ten odnosi
znaczące sukcesy na śląskich estradach.
Kilkanaście lat współpracuje z Ferajną
Makuli biorąc udział w koncercie Wiiliijoo.
W ubiegłym roku została zaproszona do
zespołu Makula Band .

Inga Papkala
Zamiennie z Anną Kandziora

Od najmłodszych lat jej pasją jest
muzyka. Ukończyła szkołę muzyczną
na wydziale wokalnym, a później
studiowała ten sam kierunek we
Wrocławiu. Od ponad 10 lat występuje
na scenie jako wokalistka z zespołem,
z własnym recitalem, jako konferansjer
i w wielu projektach scenicznych.
Przez te wszystkie lata zdobywała
doświadczenie i ugruntowywała swoją
pozycję w branży artystycznej.
Współpracuje z śląskimi kabaretami
m.in. Mariana Makuli, Andrzeja
Potępy
i
Romana
Kurosza.
Przygotowuje i realizuje artystyczną
oprawę biesiad, karczm, festynów,
wesel i imprez firmowych.

Sebastian Dylnicki
Zamiennie z J. Tyranem
Dyplomowany
aktor
scen
muzycznych,
współpracuje z Gliwickim Teatrem Muzycznym od
2006 r. Do jego ról można zaliczyć m.in.: kreacje:
Barona Karola Stefana Libenberga w operetce
Hrabina Marica, postaci Sunny Hill oraz Bobbie
Flips w operetce Kwiat Hawaii, natomiast w
Ptaszniku z Tyrolu rolę Hopkinsa. Oprócz pozycji
operetkowych ma w swoim dorobku rolę w
musicalach takich jak: Wakacje Don Żuana w roli
Asystenta Mańka, Hair w reżyserii Wojciecha
Kościelniaka oraz w najnowszej megaprodukcji
Tarzan. Od początku istnienia współpracuje z
Teatrem Muzycznym IWIA występując w całym
kraju. Od najmłodszych lat występował na scenie
pracując w śląskich kabaretach oraz wygrywając
wiele konkursów recytatorskich i piosenki.
Występuje również w znanych i lubianych serialach
telewizyjnych czy reklamach. Grał też w śląskich
przedstawieniu Pomsta czyli Fredrowskiej Zemście
po śląsku w roli Wacława oraz w pierwszej śląskiej
operetce Głos sie zrywo... czyli Wesoła Wdówka.
Statek Casablanca to jego debiut reżyserski.

Jarosław Tyran

Zamiennie z Sebastianem Dylnickim
Absolwent studium Wokalno – Baletowego w
Gliwicach, złożył egzamin przed Państwową
Komisją egzaminacyjną ZASP dla aktorów
dramatu w Warszawie. Zadebiutował na
deskach Gliwickiego Teatru Muzycznego w
polskiej prapremierze „Foot-loose” – 2002 r, reż.
Maciej Korwin. Związany z Teatrem Zagłębia od
2007 roku. Obecnie współpracuje
z Teatrem Muzycznym Castello z Mosznej

Miał przyjemność współpracować między
innymi z takimi reżyserami jak:
Jan Szurmiej Jacek Chmielnik .
Józef Opalski Katarzyna Deszcz Tomasz
Man Jacek Bunsch Remigiusz Brzyk
W swoim dorobku artystycznym ma realizację
Teatru TV przedstawienia „Korzeniec”, a także
wiele epizodów w filmach i serialach Polskich.
Stworzył własny recital " Manewry miłosne,
czyli powróćmy jak za dawnych lat" oparty na
piosenkach Eugeniusza Bodo, Andrzeja
Boguckiego oraz Mieczysława Fogga.

Michał Adamek

Rocznik 1983; rodowity siemianowiczanin,
obecnie związany Bieruniem. Od czasów
szkolnych związany z muzyką rockową,
współtworzył wiele projektów muzycznych
od amatorskich zespołów garażowych po
bardziej ambitne projekty muzyczne, w
przeszłości członek takich grup jak:
Remmedium, Eraserhead czy hard rockowy
Tom Sawyer. W roku 2016 wraz z
Andrzejem Żelaśkiewiczem założył grupę
Tequila Sunrise, będąc kompozytorem oraz
autorem tekstów. Grupa gra z powodzeniem
kilkadziesiąt koncertów rocznie w całej
Polsce. Zespół wydał do tej pory singla
Dezynfekcja który jest dostępny w serwisach
streamingowych,
Michał
Adamek
odpowiada w zespole również za realizację
teledysków.

Oprawę muzyczną zapewni zespół Makula Band w składzie:
Jolanta Golik – klawisze, Dorota Banaś lub Teresa
Waleriańska – skrzypce oraz Henryk Poloczek i Wojtek
Zięba – akordeony. Michał Adamek- gitara, organki .

Poniżej linki do dotychczasowych wykonań piosenek:
Sobota w Michałkowicach
https://www.youtube.com/watch?v=cvCtMvLG4Vw
Świeć się świeć
https://www.youtube.com/watch?v=CtqvbPHUMjM
Gizd
https://www.youtube.com/watch?v=sraPPsw7zgc
Puść mnie matko do powstania
https://www.youtube.com/watch?v=UsjchEtk9qA
Wierna piosneczko śląska
https://www.youtube.com/watch?v=_dfuQPVSc4w
Jańcio
https://www.youtube.com/watch?v=ChOwhJ666pA
Gorzkie dymy
https://www.youtube.com/watch?v=GURnNq3nx_o
Dorka,Dorka
https://www.youtube.com/watch?v=DxQqefP24Fo
Hilda
https://www.youtube.com/watch?v=W8kn6zhROYM

