Półkolonia z Teatrem Nowym

Piosenki z tamtych lat –
warsztaty muzyczno-teatrlane
Teatr Nowy zaprasza na warsztaty muzyczno – teatralne dla
dzieci od 7 do 12 lat. Warsztaty będą się odbywać w pierwszej
połowie ferii zimowych 2019 tj. 14 – 18 stycznia w godzinach
9.00 do 14.00. Zapisy :508 723 986.

14 – 18 stycznia 2019
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Teatr Nowy w Nowym Sączu zaprasza na spotkanie z chłopcem o
drewnianym sercu. Spektakl odbędzie się 2 września 2018 r, o
godzinie 15.00.
Pinokio to chłopiec, który pozornie wygląda tak jak inni,
jednak do pełnego uczłowieczenia potrzebuje przemiany swojego
serca z kawałka drewna w prawdziwe serce. Przemiana ta jest
możliwa tylko wówczas, gdy nasz bohater pozna świat
prawdziwych emocji i nauczy odróżniać te dobre od tych złych.
Postacie, które Pinokio spotyka na swojej drodze, mają mu w
owej nauce pomóc…
Bo tylko miłość może zmienić wszystko…
Rezerwacja: 731 606 627
Spektakl odbędzie się na scenie kameralnej w Teatrze Nowym
przy ulicy Jagiellońskiej 36.
Więcej informacji o Teatrze
Nowym:
Facebook/
Teatr
Nowy
Nowy
Sącz
oraz
www.teatrnowysacz.pl

Miłosne porachunki. Blue Moon
– premiera Teatru Nowego
Miłosne porachunki. Blue Moon to autorski spektakl muzyczny o
charakterze komediowym, z miłością w tle oraz elementami
historii mafijnej, którego akcja toczy się w I połowie XX

wieku. Premiera spektaklu odbędzie się 26 maja 2018 r. o
godzinie 18.00 w Auli PWSZ, Nowy Sącz przy Alei Wolności 40.
Rezerwacji biletów można dokonać pod numerem: 508 723 986

26 maja 2018

Ciotka na wydaniu
Teatr Nowy zaprasza 18 marca o godzinie 18.00 na ulicę
Jagiellońską 36 na spektakl: „Ciotka na Wydaniu” – komedię J.
Blizińskiego w jednym akcie. Co może się wydarzyć, gdy w życie
młodego małżeństwa: Augusta i Emilii będzie notorycznie
ingerować osoba trzecia – wścibska Ciotka Filomena? Odpowiedź
tylko w Teatrze Nowym!

18 marca
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W Teatrze Nowym wciąż przebywa prawdziwy Święty Mikołaj! Na
spotkanie z Nim oraz pozostałymi bohaterami spektaklu:
„Mikołajek szuka Świętego Mikołaja” zapraszamy już w
najbliższą niedzielę – 11 grudnia o godzinie 15.00.

Rezerwacja biletów: 731 606 627

11 grudnia
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Już wkrótce na scenie Teatru Nowego przy ulicy Jagiellońskiej
36 pojawi się prawdziwy Święty Mikołaj:) Zachęcamy wszystkich
do spotkania z bohaterami spektaklu: „Mikołajek Szuka Świętego
Mikołaja” – w najbliższą niedzielę, 4 grudnia 2016 r.,
godzina 15.00.
Rezerwacja biletów: 731 606 627 Teatr Nowy, ul. Jagiellońska
36, Nowy Sącz.

4 grudnia

Śnieżka: Historia odwrócona –
spektakl dla dzieci
Teatr Nowy w Nowym Sączu zaprasza w najbliższą niedzielę 20
listopada na spektakl dla dzieci ŚNIEŻKA: Historia Odwrócona.
UWAGA!!! Bezpłatne wejściówki do zdobycia tylko na antenie
radia RDN – dziś ostatni dzień konkursu. Słuchajcie, dzwońcie,

wygrywajcie!!!

20 listopada

ŚNIEŻKA: Historia Odwrócona to bajka jakiej jeszcze nie
znacie. Nowa historia, nowi bohaterowie którzy odwracają bieg
wydarzeń. Zapraszamy na niezwykłe spotkanie z francuskim
Lordem, przebojową Śnieżką, odważnym rycerzem Karolem i
nieszczęśliwą z braku miłości Królową. Ale jak w każdej
historii wszystko dobrze się kończy , sami zobaczycie
dlaczego…/źródło: www.teatrnowysacz.pl /

Urodziny Teatru Nowego
Teatr Nowy w Nowym Sączu ma zaszczyt zaprosić na I urodziny.
Z tej okazji przygotowane zostało mnóstwo atrakcji, wśród nich
spektakl: „Ciotka na Wydaniu”, po którym nastąpi spotkanie z
aktorami Teatru Nowego. Nie zabraknie urodzinowego tortu oraz
innych smakołyków. A po spektaklu odrobina muzyki z Gościem
Specjalnym – Zespołem: „Hanka Wójciak i Przyjaciele”.
Rezerwacja: 731 606 627, bilety: 30 zł.
Teatr
Nowy,
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www.teatrnowysacz.pl
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