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drama w teatrze
MARTA MIKA  |  ŁUKASZ SKROBEK  |  CHAORAN ZUO
PRZY FORTEPIANIE MAŁGORZATA SZYMAŃSKA-SADLAKOWSKA

MAŁGORZATA PAWŁOWSKA

16.07.2022, sobota, godz. 18:00, Hotel Mazurkas

Histeryczna... tzn. dramatyczna

potyczka operowa

o zabarwieniu

mocno kabaretowym

ZAPROSZENIE

 Emilia Lyon Photography



Zaproszenie ważne dla 2 osób. Miejsca nienumerowane. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa za pomocą formularza na stronie:  

www.forumhumanummazurkas.pl/47-fhm do dnia 11 lipca 2022 r.
Osoby, które chciałyby skorzystać z transportu muszą zaznaczyć to przy potwierdzeniu obecności.  

Autokar odjedzie o godz. 16:45 z parkingu od strony Teatru Dramatycznego (PKiN).  
Transport powrotny 20 min. po zakończeniu koncertu.

MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel , ul. Poznańska 177, Ożarów Mazowiecki. Parking bezpłatny.

ORGANIZATOR: GRUPA MAZURKAS PARTNERZY WYDARZENIA

Paweł Kanclerz
Burmistrz  
Ożarowa Mazowieckiego

Jan Żychliński 
Starosta Powiatu  
Warszawskiego Zachodniego

PROWADZENIE: ANDRZEJ BARTKOWSKI

„L’amour est un oiseaux rebelle” – „Miłość jest zbuntowanym ptakiem”.  Takie też zbunto- 
wane i zmienne bywa nasze życie. Po licznych zwrotach akcji dojrzewamy i z młodzieńczych 
marzeń o zostaniu divą… No dobra, nadal nie stajemy się „divą”, ale jesteśmy te dwa kroki 
dalej. Tak właśnie marząca o śpiewaniu Wagnera i zawładnięciu scen operowych studentka 
w końcu trafia do teatru z prawdziwego zdarzenia – próby potrafią jednak przybrać iście… 
dramatyczny przebieg. Koleżanki i koledzy ze sceny, którzy z przysłowiowego rąbka u spódnicy 
potrafią rozkręcić prawdziwą aferę, prześcigają się w gwiazdorzeniu i wyczynach wokalnych.  
A może i nasza niedawna adeptka wda się w te intrygi? No cóż, jak mawiał klasyk: „Życie, życie 
jest nowelą”. 
O tym kto rozkręcił dramę, kto ma rację i czy ten Wagner jest opłacalny ekonomicznie w cza- 
sach rozpędzającej się inflacji opowie czwórka śpiewaków młodego pokolenia: Marta Mika,  
Łukasz Skrobek i Chaoran Zuo, pod niewidzialną batutą Małgorzaty Pawłowskiej – 
niedoszłej, a może nadal divy-to-be, sopranistki. Przy fortepianie Małgorzata Szymańska- 
Sadlakowska.
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Marta Mika / Mezzosopran

Chaoran Zuo / Tenor

Małgorzata Szymańska-Sadlakowska  
/ Fortepian

Łukasz Skrobek / Baryton

Absolwentka Wydziału Wokalno-Aktorskiego 
Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina  
w Warszawie oraz licznych kursów mistrzow- 
skich. Laureatka i finalistka wielu ogólnopolskich 
i międzynarodowych konkursów wokalnych. Od 
2020 r. jest solistką Theater Plauen – Zwickau 
w niemieckiej Saksonii, gdzie obecnie przygoto- 
wuje się do roli Rusałki w „Rusałce” Antonina 

Dvořáka i Manon Lescaut w „Manon Lescaut” Giacomo Pucciniego. 
Od 2015 r. współpracuje z warszawską sceną kabaretowo-burleskową 
(„Pożar w Burdelu” Michała Walczaka i Macieja „Maksa” Łubieńskiego, 
Teatr Druga Strefa, klub Worek Kości).

Małgorzata Pawłowska / Sopran

SCENA 
TALENTÓW
IRENA BARTKOWSKA 
PREZENTUJE.  
Maciej Domagała / Fortepian

Absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie 
oraz Wydziału Wokalno-Aktorskiego Uniwer-
sytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warsza-
wie. Uczestniczka Programu Młodych Talentów 
Akademii Operowej przy Teatrze Wielkim -  
Operze Narodowej w Warszawie (2015-2018), 
stypendystka Opera Studio Komische Oper  
w Berlinie (2018-2020). W sezonie 2019/2020 

wzięła udział w tourneé „Czarodziejskiego Fletu” w Chinach i na  
Tajwanie, a w sezonie 2021/2022 debiutowała jako Diakonissa w „Królu 
Rogerze” K. Szymanowskiego w Staatstheater Cottbus.

Absolwent Wydziału Wokalno-Aktorskiego Uni- 
wersytetu Muzycznego im. F. Chopina w War- 
szawie. Zaproszony m. in. do udziału w presti- 
żowym Festspiele w Erfurcie (Niemcy), gdzie 
kreował postać Lionela w „Dziewicy Orleań- 
skiej” P. Czajkowskiego (2021). Nagradzany na 
wielu konkursach wokalnych. Występował na sce-
nach w Polsce i zagranicą. Uczestnik finałowych 

przesłuchań do Festiwalu Aix Provance w Filharmonii Paryskiej oraz 
do programu dla młodych śpiewaków w Teatrze Bolshoi w Moskwie.

Doktor, absolwent Akademii Muzycznej  
im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu i Uniwer- 
sytetu Muzycznego im. F. Chopina w War- 
szawie. Brał udział w licznych projektach,  
festiwalach, przedstawieniach teatralnych oraz 
spektaklach operowych, m. in. na scenach  
Teatru Polskiego i Teatru Wielkiego w Poznaniu,  
Filharmonii w Opolu, Kielcach i Warszawie czy 

Teatru Wielkiego w Warszawie oraz w kilkunastu teatrach i centrach 
kultury na Śląsku.

Absolwentka studiów pianistycznych na Uniwer-
sytecie Muzycznym im. F. Chopina w Warszawie 
oraz studiów wokalnych Akademii Muzycznej  
w Łodzi. Laureatka wielu konkursów pianisty- 
cznych, m. in. w Paryżu, Warnie i San Sebastian, 
a także laureatka Stypendium Ministra Kultury  
i Sztuki.  Występuje w kraju i zagranicą, zarówno  

z programem solowym, jak i kameralnym. Od 2009 r. pracuje jako pia-
nistka w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej.

Pełne notki biograficzne Artystów  
umieszczone zostaną w programie wieczoru.

 
 K

ar
pa

ti 
Z

ar
ew

ic
z

 
 Z

. M
al

ak


