
Iść do kina? A może lepiej do teatru? Kino Rialto oraz Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego  
w Poznaniu to sąsiedzi z Jeżyc, którzy połączyli siły, byście już nigdy nie musieli zastanawiać się  
nad tym trudnym wyborem!

KINO-TEATR CZYLI OPOWIEŚĆ O KORESPONDENCJI SZTUK to – przygotowany dla młodzieży ze szkół 
ponadgimnazjalnych – wyjątkowy projekt umożliwiający uczniom spotkanie z kinem i teatrem, zarówno 
w klasycznym, jak i w nowoczesnym ujęciu. 

Uczestnicy projektu zyskają szansę:

• uzupełnienia edukacji szkolnej dzięki świadomemu i niestandardowemu obcowaniu z kulturą –  
co przyda się z pewnością nie tylko na egzaminie maturalnym z języka polskiego;
• pogłębiania wiedzy na temat sztuki filmowej i teatralnej, a także interpretowania oraz porównania 
środków przekazu stosowanych na scenie i na ekranie;
• praktycznego przygotowania się do dalszych, samodzielnych studiów nad rozmaitymi tekstami 
kultury;
• lepszej orientacji w zawiłościach współczesnego, coraz bardziej audiowizualnego świata.



KINO-TEATR. NAJBLIŻSZE SPOTKANIA

Zajęcia będą się odbywać w trwających  
4 miesiące (1 półrocze szkolne) cyklach.  
Seans filmowy poprzedzi multimedialna prelekcja,  
podsumowująca blok tematyczny. 
Minimalna liczba uczestników: 3 klasy (ok. 90 osób). 
Maksymalna liczba uczestników: 12 klas (ok. 360 osób).

Koszt zajęć (1 osoba):
• Kino Rialto - 15 PLN za spotkanie
• Teatr Nowy - 25 PLN za spotkanie
Koszt całego cyklu: 80 PLN od osoby.

12, 13 LISTOPADA 2014, 12.30, KINO RIALTO

OBSŁUGIWAŁEM  
ANGIELSKIEGO KRÓLA
REŻ. JIRI MENZEL

Głównym bohaterem filmu jest Jan Dziecię, były kelner, 
który dorabia się własnej restauracji, ale traci ją jednak 
kiedy władza w Czechach trafia w ręce ludu. Obsługiwałem 
angielskiego króla to pełna humoru i groteskowych sytuacji 
opowieść, oparta na wspomnieniu młodości spędzonej  
w lokalach gastronomicznych, tragicznej miłości zniszczonej 
przez wojnę oraz represji, jakich później doświadczyło 
społeczeństwo.

14, 16 PAŹDZIERNIKA 2014, 19.00, TEATR NOWY

OBSŁUGIWAŁEM  
ANGIELSKIEGO KRÓLA
REŻ. PIOTR CIEŚLAK

Jest w tej opowieści jakieś niezidentyfikowane, 
urzekające piękno – i nie chodzi tu tylko o zniewalającą 
muzykę Abla Korzeniowskiego. Tragiczno-komiczna 
historia, oparta na losach bohatera – karierowicza 
marzącego o zarobieniu własnego miliona – dotyka 
bolesnego rozdziału okupacji hitlerowskiej w Czechach, 
szczędzi dobrych rad i przynosi wątpliwą otuchę… 
A mimo to spektakl pozwala rozsmakowywać się 
w każdej sekundzie tej prozy życia…

Czas Apokalipsy jest jedną z najciekawszych adaptacji 
filmowych XX wieku. Francis Ford Coppola dokonał 
reinterpretacji książki Jądro ciemności Josepha Conrada  
a bohaterów – zamiast w Afryce – umieścił w Wietnamie, 
w czasach wojny. Bohaterem jest kapitan Benjamin Willard, 
który otrzymuje zadanie zlikwidowania pułkownika Waltera E. 
Kurtza, który w głębokiej puszczy wietnamskiej toczy swoją 
prywatną wojnę, i który stworzył tam własne państwo.

26, 27 STYCZNIA 2015, 12.30, KINO RIALTO

CZAS APOKALIPSY
REŻ. FRANCIS FORD COPPOLA 

Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie? 
Będzie epidemia – bo Dziady każdego zarażą miłością 
do Mickiewicza! Jak zresztą nie lubić wieszcza umieszczonego 
w barwnym świecie popkultury z USA? W atrakcyjnym 
opakowaniu kryją się jednak poważne treści – bo Dziady 
to nie tylko teatralne gusła, lecz także rzecz o rasizmie, 
równości i tolerancji. I dowód na to, że językiem poezji 
można mówić również o współczesnych upiorach.

GRUDZIEŃ 2014*, TEATR NOWY

DZIADY
REŻ. RADOSŁAW RYCHCIK 

Szczegółowych informacji udzielają:
Dorota Reksińska - Kino Rialto, ul. J.H. Dąbrowskiego 38, Poznań  
tel. 508 861 813 • e-mail: wedum@kinorialto.poznan.pl
Urszula Kaczmarek - Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego, ul. J.H. Dąbrowskiego 5, Poznań 
tel. (61) 847 24 40, (61) 848 49 33 • e-mail: biletygrupowe@teatrnowy.pl

*) O dokładnym terminie grudniowego spektaklu 
poinformujemy grupy indywidualnie.


