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JEŚLI ŚPIEWACIE, 
TAŃCZYCIE 

I MACIE AKTORSKIE ZACIĘCIE – 
KONIECZNIE SPRÓBUJCIE 

SWOICH SIŁ 
W NASZYM NOWYM 

MUSICALU!

Filharmonia Gorzowska 
zaprasza na 

muzyczną baśń
o marzeniach, 

przyjaźni, 
poszukiwaniu szczęścia,

i odwiecznej walce dobra ze złem.

Szczegółowych informacji nt. projektu  
udziela Organizator:

Filharmonia Gorzowska
ul. Dziewięciu Muz 10

66-400 Gorzów Wlkp.

Dział Organizacji Pracy Artystycznej
T: 95 73 92 748, -749

E: art@filharmoniagorzowska.pl

MUSICAL 

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
OD GODZINY 9:00

Sugerowany wiek kandydatów: 10-18 lat

CASTINGI  
DO MUSICALU

7-8 WRZEŚNIA 2019

na motywach książki 
Czarnoksiężnik z Krainy Oz 

Lymana Franka Bauma  

CASTINGI



Książka Lymana Franka Bauma Czarnoksiężnik  
z Krainy Oz od czasu jej pierwszego wydania  

w 1900 roku nadal fascynuje i rozpala wyobraźnię  
– od młodych czytelników począwszy na wielkich 
twórcach skończywszy. W ciągu ponad 100 lat od 

stworzenia historii klasyką zdążył stać się już nie tylko 
pierwowzór literacki, ale i słynny film z 1939 roku  
z Judy Garland jako Dorotką i jej ponadczasowym  

Over the Rainbow.
   

Co takiego niezwykłego kryje w sobie ta opowieść? 
Wędrując wraz z Dorotką i jej przyjaciółmi przez 
tajemniczą krainę Oz, stajemy się świadkami od-

krywania przez bohaterów rzeczy najważniejszych 
– kim są, czego pragną i czym jest dla nich szczęście. 
Wspólnie z Dorotką, Strachem na Wróble, Blaszanym 
Drwalem i Tchórzliwym Lwem odkrywamy również, 
że największa magia kryje się w rzeczach i słowach 
najprostszych, zaś to, co zdaje się wielkie i wszech-
mocne – bywa czasami zwykłą maskaradą. Poza tym 
– wszyscy przecież lubimy baśnie  z happy endem,  

w których dobro wygrywa ze złem.     
  

Zapraszamy wszystkich na wspólną przygodę  
w zaczarowanej i pełnej niespodzianek krainie Oz. 

Niech każdy znajdzie swoją  
żółtą drogę do spełnienia marzeń!

Etapy realizacji musicalu: 

7-8 września 2019
CASTINGI 

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

solistów, chór i tancerzy  
(sugerowany wiek kandydatów: 10-18 lat)

wrzesień-listopad 2019
PRÓBY ROBOCZE

próby wokalne, aktorskie oraz taneczne z instrukto-
rami oraz pierwsze wspólne próby z reżyserem

1-5 grudnia 2019
PRÓBY SCENICZNE

próby z udziałem wszystkich wykonawców 

6 i 8 grudnia 2019
SPEKTAKLE MIKOŁAJKOWE
w ramach cyklu koncertów familijnych 

10-13 grudnia 2019
SPEKTAKLE MIKOŁAJKOWE

dla grup zorganizowanych

maj 2020
PRÓBY WZNOWIENIOWE

31 maja-4 czerwca 2020
SPEKTAKLE Z OKAZJI DNIA DZIECKA

Musical PRZYGODA W KRAINIE OZ  to już 
kolejna realizowana przez Filharmonię Gorzowską ini-

cjatywa edukacyjno-artystyczna, której przyświeca idea 
budzenia i rozwijania talentów. Do udziału w niej co roku 

zapraszamy młodych ludzi, którzy czują w sobie pasję 
wokalną, aktorską oraz taneczną i szukają okazji, aby ją 

rozwijać i  dzielić się nią z innymi.

Do obsady naszego nowego musicalu szukać będziemy 
dzieci i młodzieży chętnych na przygodę z muzyką oraz 
sceną. W poszukiwaniach pomogą nam castingi dające 
każdemu możliwość indywidulanej prezentacji swoich 
umiejętności. Wyłoniona grupa młodych wykonawców 
rozpocznie następnie pracę nad przygotowaniem mu-
zycznej wersji przygód Dorotki i jej przyjaciół w Krainie 
Oz, a do scenicznego debiutu przygotują ich specjaliści 

w dziedzinie śpiewu, gry aktorskiej i tańca. Realizacja 
musicalu to także praca z zawodową orkiestrą, dyry-

gentem oraz profesjonalnymi artystami. Specjalnie dla 
potrzeb realizacji musicalu powstaną muzyka, libretto, 

scenografia i kostiumy.

Połączone siły młodych wykonawców, 
zawodowych artystów oraz profesjonalnej ekipy reali-
zatorskiej złożą się na wyjątkowy efekt końcowy, jakim 

będzie wystawienie musicalu na estradzie  
Filharmonii Gorzowskiej.


