
Komunikat 

Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury 
ogłasza przesłuchania dla Artystów do spektaklu muzycznego „Żółta dama – legenda muzyczna”  

z muzyką M. Hertela i librettem G. Orlińskiej 
 

Termin przesłuchań: 12 października 2021 r. o godz. 9.00  
w Mazowieckim Teatrze Muzycznym (Kino Praha) w Warszawie, ul. Jagiellońska 26. 

 
Termin nadsyłania zgłoszeń: do 7 października 2021 r. do godz. 12.00 na adres: biuro@mteatr.pl 

z dopiskiem w temacie: „PRZESŁUCHANIA – ŻÓŁTA DAMA” 
Powiadomienie Kandydatów zaproszonych do przesłuchań wybranych spośród zgłoszonych:  

11 października 2021 r. do godz. 10.00 
 
POSZUKUJEMY: 
 

• wokalistów musicalowych – solistów, kobiet – sopran (wiek: 25-35 lat, wzrost: 160 cm +)  

i mężczyzn – baryton  (wiek 30-45 lat, wzrost: 180 cm +) z wykształceniem muzycznym  

i aktorskim, a także umiejętnościami tanecznymi do roli męskiej i roli żeńskiej. 

• aktorów – mężczyzn (wiek: 50-65 lat),  z wykształceniem aktorskim i doświadczeniem 

scenicznym do roli męskiej wyłącznie mówionej. Charakterystyka postaci scenicznej: osoba 

ciepła, charyzmatyczna, skrywająca w sobie tajemnicę, a jednocześnie z poczuciem humoru. 

• dzieci – dziewczynka (wiek: 11-13 lat), rola wyłącznie mówiona – z doświadczeniem 

scenicznym (muzyka, teatr, taniec). Charakterystyka postaci scenicznej: osoba rezolutna, 

dowcipna, empatyczna. 

 
WYMAGANIA dla artystów śpiewających (wokalistów musicalowych): 

- Kandydatki i Kandydatów prosimy o przygotowanie dwóch piosenek z klasyki musicalu: lirycznej  

i rytmicznej.  

WYMAGANIA dla aktorów: 

- Kandydatów prosimy o przygotowanie fragmentu tekstu ze spektaklu muzycznego „Żółta dama – 

legenda muzyczna” (str.1-2), który stanowi załącznik do regulaminu. 

WYMAGANIA dla dzieci: 

- Kandydatki prosimy o przygotowanie fragmentu tekstu z musicalu Żółta dama (str.1-2), który stanowi 

załącznik do regulaminu oraz jednego wybranego wiersza. 

 
DOSTĘPNOŚĆ ARTYSTÓW w terminach: 
25 października – 28 listopada 2021 r.  
2 – 6 grudnia 2021 r.  
13-17 stycznia 2022 r. (termin w konsultacjach) 
17-21 lutego 2022 r. (termin w konsultacjach) 

 
 

mailto:biuro@mteatr.pl


DO POBRANIA: 
Regulamin przesłuchań 
Klauzula informacyjna i wymogi reżimu COVIDOWEGO  
Fragment libretta spektaklu muzycznego „Żółta dama – legenda muzyczna” 
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