
Filharmonicznie
Już 29 grudnia w dąbrowskim PKZ 

możemy wziąć udział w  koncercie 
świątecznym w  wykonaniu Filhar-
monii Zabrzańskiej pod batutą Sła-
womira Chrzanowskiego. W progra-
mie zaplanowane są najpiękniejsze 
polskie kolędy, ale również najwięk-
sze przeboje Franka Sinatry czy 
Binga Crosby’ego. Orkiestrze będą 
towarzyszyć wokaliści: Agnieszka 
Bochenek-Osiecka – sopran i Adam 
Szerszeń – baryton.

Rozrywkowo
Z kolei Teatr Rozrywki w Chorzowie 

zamyka rok spotkaniem ze swoimi 
widzami koncertem „Siedem stron 
świata”. Oznacza to bardzo zróżnico-
wany repertuar muzyczny, w którym 
z  pewnością każdy znajdzie coś dla 
siebie. Na scenie wystąpi cały zespół 
Teatru Rozrywki, a  także gościnnie 
Elżbieta Okupska.

Humorystycznie
W Korezie w ostatni dzień roku bę-

dziemy mogli zobaczyć najnowszą ko-
medię Tomasza Jachimka „Wiwisexia”, 
co oznacza sporą dawkę seksu i pe-
rypetii małżeńskich. Jeśli ktoś pragnie 
w tym dniu postawić na dobry humor 
zabarwiony nutką erotyzmu, ta pro-
pozycja na pewno przypadnie mu 
do gustu. W rolach głównych wystą-
pią Ewa Kubiak, Daria Polasik – Bułka, 
Piotr Bułka i Mirosław Najnert.

Operetkowo
Teatr Śląski w Katowicach zaprasza 

31 grudnia miłośników muzyki ope-
retkowej i  musicalowej. Usłyszymy 
między innymi utwory Johana Straus-
sa, Franza Lehara, Jacques’a  Offen-
bacha. Na scenie wystąpi Wioletta 
Białk, Jolanta Kremer, Michał Musiał 
oraz Arkadiusz Dołęga. Towarzyszyć 
im będzie Śląska Orkiestra Festiwalo-
wa i zespół baletowy. Wśród znanych 

operetkowych przebojów usłyszymy 
m.in. „Księżniczkę czardasza” czy „We-
sołą wdówkę”.

Jazzowo
W NOSPR-ze w sylwestrowy wieczór 

królować będzie jazz, a  na scenie wy-
stąpi Ewa Bem z  kwartetem polskich 
gwiazd z tego nurtu muzycznego. Poja-
wi się także zespół Sound Society z go-
ściem specjalnym, wokalistą i gitarzystą 
Chuckiem Frazierem. Pozostałą część 
zabawy wypełni muzyka z krążków wi-
nylowych prezentowana przez dzienni-
karza radiowej Trójki Piotra Barona.

Przebojowo
Już po raz drugi w  Katowicach od-

będzie się koncert sylwestrowy przy 
Spodku organizowany wraz z Telewizją 
Polsat. W tym roku gwiazdą wieczoru 
będzie legendarna grupa niemiecka 
Modern Talking. A  wśród 20  różnych 
artystów będziemy mogli posłuchać 
m.in. Kamila Bednarka, Sylwii Grzesz-
czak, Bajmu, Feela czy zespołu Enej. 

Można powiedzieć, że wachlarz pro-
pozycji spędzenia Sylwestra jest bardzo 
bogaty i  każdy może znaleźć coś dla 
siebie. Niekoniecznie też musi to być 
zwykły bal czy prywatka. Najważniejsze 
jednak, aby ten wieczór spędzić w  jak 
najlepszym humorze, z którym wejdzie-
my w Nowy 2017 Rok i który oby nam 
towarzyszył przez kolejne 365 dni.

Większość z nas sylwestrową noc spędzi w gronie 
przyjaciół. Wybierzemy się na tzw. domówkę, albo 
weźmiemy udział w jakimś balu. Jednak jest też spora 
grupa osób, która wybiera wydarzenia nietuzinkowe: 
koncert, spektakl lub Sylwestra „pod chmurką”. 
A zatem gdzie i jak możemy w sposób oryginalny 
powitać Nowy 2017 Rok?

Talking lub Wiwisexia 
w Sylwestra

Modern Wiwisexia
fotografia: 
JeremiAstaszow, 
JerBaStudio
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