54. KONTRAPUNKT - Ballada o apatycznym synu

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
11 maja 2019, godz. 16:00 i 19:30
Pałac Młodzieży - Pomorskie Centrum Edukacji w
Szczecinie, Al. Piastów 7
SPEKTAKL KONKURSOWY
21Common (Wielka Brytania / Szkocja)
Ballada o apatycznym synu i jego narcystycznej matce
(The Ballad of the Apathetic Son and his Narcissistic
Mother)
reżyser tańca: Gary Gardiner
dramaturgia: Deborah Richardson Webb
reżyseria światła: Michaella Fee
technika: Jack Wrigley
menadżer sceny: Hanna Allan
współpraca: Craig McCorquodale, Ian Johnston
wideo: The Untold
marketing: Niall Walker
producent wykonawczy: Louise Irwin
obsada: Lucy Gaizely i Raedie Gaizely-Gardiner

DATY WYDARZENIA

11.05.2019:

Pałac Młodzieży – Pomorskie
Centrum Edukacji w Szczecinie
Szczecin

Lucy i Raedie – matka i syn. Na scenie i poza nią.
Niewiele ich już obecnie łączy. Właściwie nic, poza
tym, że oboje kochają Się, australijską gwiazdę pop.
Kochają jej muzykę, teledyski, a przede wszystkim
uwielbiają… jej fryzurę. Szaleją na punkcie tego, w jaki
sposób jej włosy się poruszają, kreśląc szalone,
czarno-platynowe kręgi. Jej sposób bycia i utwory
stały się kanwą pulsującego energią spektaklu, który
został okrzyknięty przebojem festiwalu „Take Me
Somewhere” w Glasgow oraz „The Place” w Londynie
(2017). Teraz Raedie ma 17 lat, jest o dwa lata starszy,
jest też o 6 cali wyższy. Wstrzymajcie oddech – przed
Wami pełna wybuchowych piosenek i szalonego
tańca opowieść o… odrzuceniu, trosce, zmianie
i cierpieniu.
21Common to kolektyw artystyczny, dla którego
członków sztuka to forma dialogu i twórczego
dyskursu pomiędzy artystami, społecznością oraz
publicznością. W ciągu ostatnich pięciu lat
najważniejszymi twórcami współpracującymi z
kolektywem byli: Lucy Gaizely, Gary Gardiner, Ian
Johnston (jeden z najważniejszych szkockich
artystów z niepełnosprawnością intelektualną),
producentka Louise Irwin oraz zmarły Adrian Howells.
Źródło: https://www.facebook.com/events/630402567387964/
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