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JEŚLI ŚPIEWACIE,  
TAŃCZYCIE 

I MACIE AKTORSKIE ZACIĘCIE, 
KONIECZNIE SPRÓBUJCIE  

SWOICH SIŁ 
W NASZYM NOWYM  

MUSICALU!

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego

PATRONI MEDIALNI:

Filharmonia Gorzowska 
zaprasza na

wyjątkową muzyczną opowieść 
o nietuzinkowej dziewczynce

i jej nieposkromionej wyobraźni!

na motywach książek  

o Pippi Pończoszance 

Astrid Lindgren

REJESTRCJA UCZESTNIKÓW
OD GODZINY 9:00

(SUGEROWANY WIEK 
KANDYDATÓW –  OD 10 LAT)

Zasady udziału w projekcie
 zostaną podane w osobnym Regulaminie

na stronie internetowej
Filharmonii Gorzowskiej

www.filharmoniagorzowska.pl

CASTINGI
DO MUSICALU

15 i 16 WRZEŚNIA 

CASTINGI
DO MUSICALU

15 i 16 WRZEŚNIA 



Pippi, najsilniejsza dziewczynka na świecie, wła-
ścicielka torby pełnej złotych monet, samodzielna, 
odważna i niepokorna, zachwyca niezmiennie od 

ponad siedemdziesięciu lat kolejne pokolenia 
 dzieci i dorosłych.  

To właśnie dzięki tej wyjątkowej bohaterce  
stworzona przez szwedzką pisarkę Astrid Lindgren 

seria książek okazała się przełomem w literaturze  
dziecięcej i absolutnym czytelniczym fenomenem.

Po przygody niezwykłej dziewczynki o nieposkro-
mionej wyobraźni i wielkim sercu sięga w tym roku  

z wielką radością Filharmonia Gorzowska. 

Dzięki połączonym siłom młodych wykonawców  
i doświadczonych artystów przeniesiemy się do 

jedynej na świecie Willi Śmiesznotki, by wraz  
z Pippi i jej przyjaciółmi śmiać się, przeżywać  

przygody, zrobić trochę zamieszania w spokojnym 
małym miasteczku  i –  od czasu do czasu – zmierzyć 

się z poważnym i bardzo poukładanym  
światem dorosłych.

Musical Dogonić Pippi to kolejna już realizowana 
przez Filharmonię Gorzowską inicjatywa edukacyj-

no-artystyczna, której przyświeca idea budzenia 
 i rozwijania talentów. Do udziału w niej co roku  
zapraszamy młodych ludzi, którzy czują w sobie 

pasję wokalną, aktorską i taneczną, 
szukają okazji, aby ją rozwinąć 

 i marzą o tym, by podzielić się nią z innymi.

Do obsady naszego nowego musicalu szukać  
będziemy młodych osób  

(sugerowany wiek – powyżej 10 lat),  
chętnych na przygodę z muzyką oraz sceną.  

W poszukiwaniach pomogą nam castingi dające 
wszystkim chętnym możliwość indywidulanej  

prezentacji swoich umiejętności. Wyłoniona grupa 
młodych wykonawców rozpocznie następnie pracę 

nad przygotowaniem muzycznej wersji przygód 
Pippi Pończoszanki, a do scenicznego debiutu 
 przygotują ich specjaliści w dziedzinie śpiewu,  

gry aktorskiej i tańca. Realizacja musicalu to także 
praca z zawodową orkiestrą, profesjonalnymi  

solistami, dyrygentem i reżyserem. Specjalnie dla 
potrzeb realizacji musicalu powstaną muzyka,  

libretto, scenografia i kostiumy.

Połączone siły młodych wykonawców, zawodowych 
artystów oraz profesjonalnej ekipy realizatorskiej 

złożą się na wyjątkowy efekt końcowy, jakim będzie 
wystawienie musicalu Dogonić Pippi  

na estradzie gorzowskiej filharmonii.

ETAPY REALIZACJI MUSICALU: 

15-16 września 2018
CASTINGI 

prezentacje wokalno-aktorskie i taneczne, podczas 
których wyłonimy wykonawców –  

solistów, chór i tancerzy

wrzesień-listopad 2018
PRACA Z INSTRUKTORAMI

zajęcia wokalne, aktorskie oraz taneczne  
prowadzone w grupach przez instruktorów 

 
 październik-listopad 2018

 PRÓBY ROBOCZE 
wspólne próby młodych solistów,  

chóru i tancerzy  

25-30 listopada  2018
PRÓBY SCENICZNE

próby z udziałem wszystkich wykonawców  
i orkiestry

30 listopada i 2 grudnia 2018
SPEKTAKLE MIKOŁAJKOWE

w ramach cyklu koncertów familijnych  
(3 pokazy)

3-6 grudnia 2018
SPEKTAKLE MIKOŁAJKOWE

dla grup zorganizowanych
(8 pokazów)

maj / czerwiec 2019
PRÓBY WZNOWIENIOWE

1-7 czerwca 2019
SPEKTAKLE Z OKAZJI DNIA DZIECKA


