ZAPROSZENIE

13 SYMPOZJON W MAZURKASIE
28 XII 2019, SOBOTA, g.18:00

SPOTKANIE

z Karoliną
van Ede Tzenvirt

SPEKTAKL

‘

BYC J A K
MARL E N E

IZRAEL

Tygiel kultur,
religii, języków,
smaków
i kolorów skóry.

Występują:
Ewa Lorska
i Jarosław Witaszczyk

KAROLINA VAN EDE TZENVIRT

„BYĆ JAK MARLENE” – SPEKTAKL MUZYCZNY

Miłośniczka i rzeczniczka Izraela. Jej pasją jest
dzielenie się pięknem i wielokulturowością tego
wyjątkowego kraju z różnymi odbiorcami w Polsce i Europie. Karolina jest autorką przewodników, mówcą, współpracuje również z telewizją
i radiem. Nie mniej ważny jest dla niej wolontariat w inicjatywach społecznych, budujący
i umacniający lokalne społeczności Jerozolimy.
Poprzez zaangażowanie w projekty, które wypełniają lukę pomiędzy żydami i muzułamanami, ma nadzieje na stworzenie lepszego jutra
dla jej ukochanego miasta. Prywatnie żona i matka trójki dzieciaków.

ukazujący prawdziwe oblicze wielkiej ikony kina
i estrady Marleny Dietrich w przełomowych momentach jej życia. To uniwersalna historia o marzeniach, miłości, samotności, opowiedziana
świeżo brzmiącymi piosenkami Marleny Dietrich,
do których nowe teksty napisał Jan Jakub
Należyty. Marlena taka, jaka była naprawdę,
nie pozbawiona emocji i uczuć, piękna i odważna. Wieczna.
Scenariusz i reżyseria: Jarosław Witaszczyk
Teksty piosenek: Jan Jakub Należyty
Aranżacje: Łukasz Dąbrowski
EWA LORSKA – aktorka teatralna, filmowa, serialowa.

Ukończyła wydział aktorski na PWST we Wrocławiu.
Występowała w teatrach: Dramatycznym im. Wojciecha
Bogusławskiego w Kaliszu, Komedia, Rampa, Syrena, Kamienica w Warszawie.

JAROSŁAW WITASZCZYK – aktor teatralny i filmowy.

Absolwent wydziału aktorskiego na PWST we Wrocławiu.
Występował w teatrze im. W. Bogusławskiego w Kaliszu,
w Teatrze Syrena, Kamienica, Stara ProchOFFnia, Rampa
w Warszawie. Obecnie kieruje Agencją Artystyczną
VARSOVIA ART oraz Teatrem Oratorium w Warszawie.
We wrześniu 2016 roku założył Kabaret „Tête-à-tête”.

Spektakl poprzedzi rozmowa z aktorami.

Wieczór poprowadzi
Andrzej Bartkowski.

Zaproszenie ważne dla 2 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. Miejsca nienumerowane.
Prosimy o potwierdzenie obecności za pomocą formularza na stronie:
https://www.forumhumanummazurkas.pl/sympozjon13
Miejsce wydarzenia: Hotel Mazurkas , ul. Poznańska 177, Ożarów Mazowiecki. Parking gratis.
MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel Sp. z o. o. zarejestrowana w Ożarowie Mazowieckim 05-850, przy ul. Poznańskiej 177, jako Administrator Danych
Osobowych informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zarejestrowaniem i obsługą hotelarsko-konferencyjno-bankietową
oraz marketingiem usług własnych drogą elektroniczną. Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów
prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich ew. poprawienia, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
ich przeniesienia lub usunięcia. Jeśli nie wyraża Pan/Pani zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych w powyższych celach prosimy o informację o sprzeciwie
mailem na adres: marketing@mazurkashotel.pl.

