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Teatr Komedia z Warszawy ze spektaklem w Opolu!
“Żona potrzebna od zaraz” to spektakl Teatru Komedia z Warszawy, który będzie można obejrzeć
18 listopada w Filharmonii Opolskiej. To pełna słownego i sytuacyjnego humoru komedia Edwarda
Taylora z gwiazdorską obsadą. Na scenie zobaczymy: Klaudię Halejcio, Weronikę Książkiewicz,
Marię Pakulnis, Magdalenę Wójcik, Przemysława Sadowskiego i Marcina Trońskiego. Spektakl
przeznaczony jest dla widzów od 15 roku życia. Zaplanowano dwa występy: o godz. 17:30 i o
20:30. Są jeszcze bilety!
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/> <p>Cóż gorszego od posiadania żony może spotkać mężczyznę? Chyba tylko brak żony.
Szczególnie jeśli jej posiadanie jest warunkiem do osiągnięcia lukratywnego awansu zawodowego,
a nasz szef osobiście pragnie ją poznać podczas kolacji w naszym domu… Zatem – żona
potrzebna od zaraz! <br /> <br /> </p> <p>Okazuje się, że od posiadania żony lub jej braku,
mężczyznę może spotkać jeszcze coś dużo gorszego – posiadanie kilku żon… I to nie do końca
swoich. Do tego jednocześnie w tym samym miejscu. Ba, wręcz przy jednym stole – naprzeciwko
szefa i jego żony, którzy są bardzo konserwatywnym małżeństwem… Smacznego! Katastrofa
zbliża się nieuchronnie, a kariera nieuchronnie się oddala.<br /> <br /> </p> <p>Jednak nie raz
już zdarzało się, że sprytna żona potrafi uratować męża z najcięższych opresji. A kilka żon i to
jeszcze nie swojego męża? Kto wie, może awans jeszcze nie jest stracony?<br /> <br /> </p>
<p>Bilety są do zakupienia poprzez strony <a
href="https://www.kupbilecik.pl/imprezy/38338/Opole/%C5%BBona+potrzebna+od+zaraz/"
target="_blank" title="Przejdź na stronę kupbilecik.pl" style="font-weight:
bold;">www.kupbilecik.pl </a>oraz <a href="https://biletyna.pl/event/view/id/108256"
target="_blank" title="Przejdź na stronę biletyna.pl" style="font-weight:
bold;">www.biletyna.pl</a>. Zamówienia grupowe i rezerwację można dokonać u organizatora
pod nr telefonu <i class="fa fa-phone"> </i>531 531 001 lub poprzez pocztę elektroniczną <i
class="fa fa-envelope-o"> </i><a href="mailto:bilety@agencjamuza.pl"
target="_blank">bilety@agencjamuza.pl<br /> <br /> </a></p> Reżyserem spektaklu jest
Tomasz Dutkiewicz.<br /> <br /> <iframe width="560" height="315"
src="https://www.youtube.com/embed/DFDfEjucW_s" frameborder="0" allow="accelerometer;
autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen=""></iframe>

