
24 marca, sobota  
hotel mazurkas

godz. 18:00 

oświadczyny
     andrzej 
 reżyseria

        niemirski
wg Antoniego Czechowa

zaproszenie
sympozjon w mazurkasie8 występują aktorzy  

z Teatru RampaTEATR

występują: 
  joanna górniak  
    robert kowalski  
andrzej niemirski

ze spektaklu «Cafe Sax»
Agnieszki Osieckiej

piosenki

        występują: 
  katarzyna kozak       robert kowalski 

na spektakl 
zapraszamy  
do Teatru Rampa 



katarzyna kozak
Aktorka – Teatr Rampa.  
Artystka wszechstronna,  
kontynuująca rodzinne trady-
cje występowania na deskach  
Teatru Rampa. Urzeka talen- 
tem i urokiem osobistym. 
Przez lata uwodziła publicz- 
ność jako dostojna, ale po- 
wabna intrygantka Orgonowa 
w „Nie uchodzi, nie uchodzi, 
czyli damy i huzary”.

         Jednoaktówka, arcyśmieszna miniatura,  

wg Antoniego Czechowa. Pełne humoru  

  dialogi i wybitna gra aktorska. Czechow 

wyśmienicie pokazuje jak błahe rzeczy,  

       zderzone z twardymi przyzwyczajeniami, 

czy niedostatkami, potrafią ludzi skonfliktować.  

  Sztuka uniwersalna i ponadczasowa.

    Przed spektaklem rozmowa z Andrzejem Niemirskim, po przerwie 

rozmowa z reżyserem spektaklu «Cafe Sax» – Cezarym Domagałą, 

a na zakończenie zapraszamy na rozmowę z aktorami. 

                        Wieczór poprowadzi  Andrzej Bartkowski.

Zaproszenie ważne dla 2 osób.  
Prosimy o potwierdzenie obecności do 22 marca 2018 r.  
mailowo na adres: marketing@mazurkashotel.pl  
Ilość miejsc ograniczona. Miejsca nienumerowane.  
Miejsce wydarzenia: Hotel Mazurkas, Ożarów Mazowiecki,  
ul. Poznańska 177. 

        Spektakl muzyczny z piosenkami
Agnieszki Osieckiej. Dawna Kawiarnia Sax   
  na ulicy Francuskiej, to jedno z miejsc na 
Saskiej Kępie, które najbardziej kojarzy się  
       z poetką. Przesiadywała tam godzinami,  
chętnie gawędziła z nieznajomymi,          zbierając pomysły na nowe teksty. 

oświadczyny cafe sax

joanna górniak
Aktorka – Teatr Rampa. 
Stworzyła kilka wybitnych ról 
teatralnych. Grała w wielu  
filmach i serialach, np.: 
„Prawo Agaty”, „Wyjazd 
Integracyjny”, „Plebania”, 
„Egzamin z życia”, „Pensjo- 
nat pod różą” itd.

robert kowalski
Aktor – Teatr Rampa.  
Ma na swoim koncie kilka- 
naście ról teatralnych. 
Występował także w Teatrze 
TV oraz filmach i serialach,  
m. in. w „Marcowych mig-
dałach” w reż. Radosława 
Piwowarskiego, „Świat we- 
dług Kiepskich” w reż. Okiła 
Khamidowa czy „Złotopol-
skich” w reż. Radosława 
Piwowarskiego.

andrzej niemirski
Aktor – Teatr Rampa.  
Znany z serialu „13 Poste- 
runek”, w którym grał rolę 
insp. Kota, występował 
również w wielu filmach  
fabularnych. Ostatnio wi- 
dziany w „Przeczuciach”, 
„Plebanii” i „Ojcu Mateuszu”. 
Aktualnie gra rolę Jakuba 
Marcinka w serialu „Na  
Wspólnej”.
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