
10 MAJA I 31 MAJA I 27 LIPCA I 8 SIERPNIA I 6 WRZEŚNIA

PASSIESPELEN.NL
PORUSZA DOTYKA ŁĄCZY

ZAMÓWIENIE
Bilety można zamówić przez Internet na stronie 
www.passiespelen.nl.

PAKIETY I GRUPY
Możliwa jest rezerwacja grupowa biletów na Misterium 
Męki Pańskiej. Proszę wysłać e-mail na adres 
groepen@passiespelen.nl, a przedstawimy informacje o 
dostępnych możliwościach.Obejrzenie spektaklu można 
połączyć z pakietem indywidualnym lub grupowym, 
zawierającym na przykład kolację lub nocleg. Więcej 
informacji znajdą Państwo na stronie 
www.passiespelen.nl/bezoek.

ADRES
Openluchttheater De Doolhof
De Drink 60, 5932 CP, Tegelen  
WWW.PASSIESPELEN.NL

Widowisko pasyjne w Tegelen w 2020 roku 
może się odbyć dzięki wsparciu:
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400 PROFESJONALISTÓW I AMATORÓW

CENA BILETÓW (PRZY REZERWACJI ONLINE)
Pierwszy rząd: bilety normalne 41 euro / z wynajęciem 
słuchawek do tłumaczenia symultanicznego 46 euro.
Drugi rząd: bilety normalne 37 euro / z wynajęciem 
słuchawek do tłumaczenia symultanicznego 42 euro.
Trzeci rząd: bilety normalne 32 euro / z wynajęciem 
słuchawek do tłumaczenia symultanicznego 37 euro.
Dzieci do lat 12: bilety normalne 20 euro / 
z wynajęciem słuchawek do tłumaczenia 
symultanicznego 25 euro.

Seniorzy (od 60 roku życia): bilety normalne / 
z tłumaczeniem symultanicznym +5 euro.
Pierwszy rząd: bilety normalne 38,50 euro / 
z wynajęciem słuchawek do tłumaczenia 
symultanicznego 43,50 euro.
Drugi rząd: bilety normalne 35 euro/ z wynajęciem 
słuchawek do tłumaczenia symultanicznego 40 euro.
Trzeci rząd: bilety normalne 30,50 euro/ / z wynajęciem 
słuchawek do tłumaczenia symultanicznego 35,50 euro.

Powyższe kwoty obejmują poczęstunek w przerwie, 
możliwość skorzystania z toalety, koszty obsługi 
bankowej i systemu oraz podatek VAT. 

POLSCY PRACOWNICY
Ceny biletów dla POLSKICH PRACOWNIKÓW -
w tym wynajęcie słuchawek:

 Pierwszy rząd 33 euro (zamiast 46 euro)

 Drugi rząd 29,50 euro (zamiast 42 euro)

 Trzeci rząd 25,50 euro (zamiast 37 euro)

 Dzieci do 12 roku życia 20 euro
Powyższe kwoty obejmują napój w przerwie, 
możliwość skorzystania z toalety, koszty obsługi 
bankowej i systemu, podatek VAT oraz koszty wynajęcia 
słuchawek (5 euro na osobę). Więcej informacji: 
info@passiespelen.nl oraz w regionalnych organizacjch 
dla imigrantów, w parafii polskiej itd.



PONADCZASOWA OPOWIEŚĆ
Latem 2020 roku zapraszamy do amfiteatru 
De Doolhof na dwudziestą pierwszą edycję Misteriów 
Męki Pańskiej Tegelse Passiespelen. To najnowsze 
widowisko pasyjne zostanie wystawione 25 razy, 
a wybrane przedstawienia będą tłumaczone 
symultanicznie na język polski. Dzięki temu nasi 
widzowie z Polski będą mogli w pełni cieszyć się 
tym wyjątkowym, spektakularnym przedstawieniem, 
które porusza i zadziwia, ukazuje nas samych i 
zachęca do refleksji – a zarazem cieszy oko.

Misteria Męki Pańskiej w Tegelen (Tegelse
Passiespelen) odbywają się w amfiteatrze 
De Doolhof co pięć lat od 1931 roku. Główny 
wątek przedstawienia stanowi dramatyczna opowieść 
o ostatnich dniach życia Jezusa od uroczystego 
wjazdu do Jerozolimy i ostatniej wieczerzy aż 
do śmierci na krzyżu i zmartwychwstania. Ta 
ponadczasowa opowieść pozostaje niezmienna. 

Mimo to każda edycja Misteriów jest inna, ponieważ tę 
samą historię przekazują inni artyści, poszukując przy tym 
jej znaczenia dla czasów, w jakich żyjemy. „W jego ślady” 
łączy znane i nowe opowieści w imponującym spektaklu 
ukazującym zmagania, ucisk i rozpacz, ale także miłość 
i przyjaźń, nieustającą nadzieję i szczerą wiarę w lepszy 
świat.

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY NA 2020 ROK
Reżyser Cees Rullens, który odpowiada również za 
udane spektakle Misteriów w 2010 i 2015 roku, wystawi 
„W jego ślady” w silnej obsadzie złożonej z niemal 300 
aktorów, muzyków, chórzystów i statystów. Za kulisami 
100 wolontariuszy dołoży wszelkich starań, aby 
zadziwić widzów łączącym ponad podziałami, aktualnym, 
tryskającym energią i innowacyjnym przedstawieniem 
na świeżym powietrzu. Misterium zostanie odegrane 
blisko publiczności, tak aby widzowie mogli intensywnie 
przeżywać ukazaną opowieść. Autorami spektaklu 
„W jego ślady” są Jan-Jaap Jansen i Ineke ter Heege. 
Duet autorski prezentuje Misterium Męki Pańskiej 
dla osób w dowolnym wieku i z dowolnego kraju - 
dla każdego, kto poszukuje sensu. Dekoracje - na 
powierzchnię sceny wynoszącą około 1000 m2 - 
zaprojektowali Diana van de Vossenberg i Cor van Leipsig. 
Kostiumy są zaś autorstwa Sanne Reichert i Mieke Arts. 
Aranżer muzyczny, kompozytor, pianista i trębacz 
Wim Naus zapewni nową oprawę muzyczną opowieści. 
Makijaż i stylizacja fryzur leżą w gestii Pilo Pilkesa oraz 
José Vercoulena. Za choreografię odpowiada Lana Nasser, 
a dyrygent Ben Benders pokieruje w czasie spektaklu 
„W jego ślady” chórem 110 śpiewaków ze wszystkich 
stron świata - najliczniejszym chórem w historii 
Misteriów Męki Pańskiej w Tegelen.

INFORMACJE PRAKTYCZNE
Misteria Męki Pańskiej w Tegelen (De Tegelse 
Passiespelen) tradycyjnie odbywają się w amfiteatrze 
De Doolhof. Rozległe dekoracje umieszczone w 
efektownym historycznym parku przywodzą na myśl 
starożytną Jerozolimę. 

W amfiteatrze znajduje się 2300 miejsc 
siedzących (pod dachem) oraz udogodnienia 
zapewniające komfort w trakcie przedstawienia, 
jak również przed nim oraz w przerwie. 

DATY SPEKTAKLI
 Wszystkie niedziele od 10 maja do 
 13 września 2020 roku o 14:30.
 Dzień Wniebowstąpienia Pańskiego (czwartek  
 21 maja 2020 roku), godzina 14:30.
 Drugi dzień Zielonych Świątek (poniedziałek 
 1 czerwca 2020 roku), godzina 14:30.
 Sobota 18 lipca, 25 lipca, 1 sierpnia i 
 8 sierpnia 2020 roku, godzina 18:00.
 Przedstawienie trwa około 3 godziny z 
 półgodzinną przerwą.

PRZEDSTAWIENIA Z TŁUMACZENIEM 
SYMULTANICZNYM
Pięć przedstawień będzie na żywo tłumaczonych 
na język niemiecki i polski. Aktorzy będą 
posługiwać się językiem niderlandzkim, zaś 
tłumaczenia będzie można wysłuchać przez 
słuchawki. Aby skorzystać z tej możliwości, 
należy kupić bilet na przedstawienie w 
następujących dniach: 
 niedziela 10 maja
 niedziela 31 maja
 niedziela 26 lipca
 sobota 8 sierpnia
 niedziela 6 września

MISTERIUM MĘKI 
PAŃSKIEJ TEGELEN 2020  
W JEGO ŚLADY
WIDOWISKO PASYJNE
REŻYSERIA: CEES RULLENS

TEKST: INEKE TER HEEGE EN JAN-JAAP JANSEN

AMFITEATR DE DOOLHOF W TEGELEN

10 MAJA I 31 MAJA I 27 LIPCA I 8 SIERPNIA I 6 WRZEŚNIA 

PRZEDSTAWIENIA SPECJALNE Z TŁUMACZENIEM 

SYMULTANICZNYM NA NIEMIECKI I POLSKI

DUCHOWOŚĆ DLA MŁODYCH
I STARSZYCH DLA KAŻDEGO

JEZUS: „CHLEBA NASZEGO POWSZEDNIEGO, 

CIEPŁA I MĄDROŚCI DAJ NAM DZISIAJ”


