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Scena w Galerii znowu w grze! Pierwsze spektakle już 29 maja
Świetne wieści płyną z Katowickiej dla miłośników wydarzeń kulturalnych. Już wkrótce na
deskach Sceny w Galerii wystawiony zostanie cieszący się dużą popularnością spektakl
Jakuba Roszkowskiego, „Potop”. Aktualnie artyści Teatru Śląskiego odbywają na miejscu
intensywne próby. W najbliższym czasie sztuka zostanie wystawiona dwukrotnie, 29 i 30
maja.
Niebawem jedno z najciekawszych miejsc na kulturalnej mapie Śląska znów zatętni życiem.
Po przerwie spowodowanej ograniczeniami dla branży rozrywkowej, widzowie ponownie
będą mieli możliwość zajęcia miejsc na widowni Sceny w Galerii i wzięcia udziału w
przedstawieniach przygotowanych przez aktorów Teatru Śląskiego. A jest na co czekać!
- Znów możemy grać! Czas rozłąki pokazał, że widzowie tęsknią za spektaklami na żywo i z
niecierpliwością oczekują na możliwość uczestnictwa w nich. Dbamy oczywiście o ich komfort
i stąd ograniczenia miejsc, tak by wszyscy swobodnie mogli oglądać i jednocześnie czuć się
bezpiecznie - mówi Aleksandra Oslislo, rzeczniczka prasowa Teatru Śląskiego im. Stanisława
Wyspiańskiego. - Do zobaczenia na Scenie w Galerii, gdzie w najbliższym czasie zagramy
cieszący się zainteresowaniem publiczności „Potop” – dodaje.
„Potop”
29.05.2021 || godz. 19:00
30.05.2021 || godz. 19:00
„Potop” w adaptacji Jakuba Roszkowskiego
rozprawia się z legendami i stereotypami, które
narosły wokół bohaterów powieści Sienkiewicza i
kreuje ich postacie od nowa. W rolach głównych
wystąpią: Michał Rolnicki, Klara Broda, Mateusz
Znaniecki, Marcin Gaweł, Antoni Gryzik, Kamil
Suszczyk oraz Anna Kadulska.
- Nasza Scena w Galerii, pierwsza w Polsce scena teatralna zlokalizowana w centrum
handlowym, to wyjątkowa przestrzeń łącząca życie codzienne z kulturą. Ogromnie cieszę się,
że już za kilka dni możemy zaprosić widzów na wznowione spektakle. W zgodzie z wszelkimi
zasadami sanitarnymi i dbając o bezpieczeństwo wreszcie możemy wrócić korzystania z
rozrywki, chodząc do teatru czy kina w Katowickiej – mówi Anna Szczerkowska, Marketing
Manager Galerii Katowickiej.
Na teranie Galerii Katowicki obowiązuje najwyższy reżim sanitarny – obowiązek zasłaniania
ust i nosa, dezynfekcji rąk oraz zachowywania dystansu. Spektakle odbędą się zgodnie z
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wytycznymi dla wydarzeń kulturalnych tj. uczestnikom udostępniona zostanie nie więcej niż
połowa liczby miejsc. Bilety dostępne są pod adresem: https://teatrslaski.art.pl/.
Dodatkowych informacji udziela:
Agnieszka Dźwigoń: agad@openmedia.pl; Tel. +48 698 618 575
Klaudyna Łagocka: klaudyna@openmedia.pl; Tel. +48 668 828 241

Pressroom: https://galeriakatowicka.eu/pressroom-2/

Galeria Katowicka mieści się w ścisłym centrum Katowic i jest unikalnym kompleksem komunikacyjno2
komercyjnym. Powierzchnia najmu wynosi 47,609 m i obejmuje ponad 200 lokali, restauracji i punktów
handlowych, m.in. Peek & Cloppenburg, TK Maxx, Multikino, Zara, Pull & Bear, Bershka, C&A, Reserved, Euro
RTV AGD, Douglas czy Flying Tiger Copenhagen. Posiada także 10 salowe Multikino z salą Xtreme –
najnowocześniejszą w Polsce, wyposażoną w system dźwiękowy Dolby Atmos oraz projektor laserowy 4K.
Centrum handlowe połączone jest bezpośrednio z dworcem kolejowym i podziemnym terminalem
autobusowym komunikacji miejskiej. Galeria Katowicka została otwarta 18 września 2013 r.
Więcej informacji na: www.galeriakatowicka.eu
Właścicielem Galerii Katowickiej jest fundusz Employees Provident Fund of Malaysia z siedzibą w Kuala
Lumpur, założony w 1951 r. To jeden z najstarszych i największych funduszy emerytalnych na świecie,
inwestujący również w nieruchomości. Za zarządzanie aktywami funduszu (asset management) odpowiedzialny
jest Savills Investment Management z siedzibą w Londynie.
Za zarządzanie Galerią Katowicką, codzienne funkcjonowanie obiektu oraz kwestie związane z wynajmem
powierzchni handlowej, odpowiada spółka APSYS Polska, jeden z wiodących operatorów branży centrów
handlowych w Polsce i we Francji.
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