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Teatr Muzyczny w Łodzi zaprasza na wyjątkowy koncert.

Na scenie zapanują gorące rytmy, miłość i namiętność, królować będą tango, cza-cza i step.
Polskie przeboje lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych oraz najsłynniejsze amerykańskie
przeboje musicalowe i cudowne piosenki zaśpiewają znakomici artyści – soliści teatru oraz
goście – znani z brawurowych występów w najnowszej premierze teatru „Les Misérables”:
Justyna Kopiszka, Emilia Klimczak, Kasia Łaska, Joanna Jakubas, Paweł Erdman, Kamil
Dominiak i Michał Mielczarek. Wspaniałą zabawę zapewnią hity Ludmiły Jakubczak, Skaldów,
Kasi Sobczyk, Danuty Rinn i Andrzeja Rosiewicza oraz przeboje z musicali „Cabaret”,
„Grease” i „New York, New York”, a atmosferę podkręcą kochane przez wszystkich
evergreeny, takie jak “Moon River” i “Hit the road, Jack”. Wszystko to w szalonym rytmie, ze
znakomitą choreograﬁą, w bajecznych kostiumach i przepięknej scenograﬁi.
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Publiczność z pewnością zachwycą także tancerze. Joanna i Chris Ernest, mistrzowie stepu,
razem z zespołem baletu Teatru Muzycznego w Łodzi zaprezentują się w choreograﬁach do
piosenek ze słynnych broadwayowskich musicali, takich jak „Brigadoon”, „42 ulica” czy
„Mężczyźni wolą blondynki”. Joanna i Chris współpracowali ze słynnym England Tap Team,
zdobywając miejsca na najwyższych stopniach podium podczas Światowych Mistrzostw
Stepowania w Niemczech. Prowadzili warsztaty tanecznych w szkołach na całym świecie, a
ostatnio otworzyli szkołę tańca Tap It Up w Łodzi.
Koncert wyreżyseruje Zbigniew Macias, mistrz nastroju, twórca cieszących się ogromną
popularnością wcześniejszych koncertów, takich jak „Ten piękny, wspaniały świat”, „Wielka
sława to żart”, „W zaczarowaną noc” czy „Muzyczna podróż z Wiednia do Rio”, także reżyser
premiery sezonu – „Les Misérables”, a orkiestrę Teatru Muzycznego poprowadzi znakomita
dyrygentka Elżbieta Tomala-Nocuń, laureatka tegorocznej Nagrody Prezydenta Miasta Łodzi.
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