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Kabaret jest miejscem, w którym ludzie spisują brudnopis swoich marzeń 
 
 
Śpiew, deklamacja, flety celtyckie, fortepian, egzotyczne instrumenty - wspaniale wpisują się zarówno 
w konwencję klasycznego koncertu jak i kabaretu w francuskim stylu, którego podstawą jest piosenka. 
Escale Dedale proponuje podróż przez stulecie piosenki francuskiej: od Erika Satie przez Enzo Enzo, 
Ferre, Treneta do Brassensa, Seegera, Allesia, Sayat Nova. Reżyser spektaklu Bernard Colin potrafił 
wykorzystać odmienne temperamenty i barwy głosów aktorów i wykreował magiczną przestrzeń, w 
której widz zaczyna marzyć... Zmysłowa i wyrafinowana interpretacja Michele Kerhoas poezji M. 
Duras w piosence Allesia "India Song", jej deklamacja w utworze "Un oiseau sur la tete" czy słynny 
"Marche nuptiale" Brassensa na długo pozostają w pamięci widzów. Charakterystyczny głos Pola 
Huellou, który tak samo zachwyca jak jego wirtuozerska gra na egzotycznych instrumentach i 
sceniczna charyzma, predestynują artystę nie tylko do interpretacji przebojów (Ferre, Trenet, Seeger), 
ale także muzyki tradycyjnej. Wrażliwość wykonawców i rzadko spotykana dzisiaj kultura wykonania 
oparta raczej na minimalizmie i adekwatnym użyciu środków, a nie na przerysowaniu, sprawiają, że 
odbiorcy ESCALE DEDALE niepotrzebna jest znajomość języka francuskiego.  Półtoragodzinny 
spektakl dwudziestu jeden piosenek spina zwartą klamrą wirtuozerski akompaniament J.C. Normanta. 
Ten utalentowany pianista i aranżer przenosi nas w gęstą przestrzeń faktury muzycznej fortepianu, 
gitary, harfy, instrumentów perkusyjnych z niespodziankami efektów wiatru, a nawet burzy. 
 
„Muzyka Pola Huellou jest naturalną przyjemnością – to muzyka, która płynie jak strumyk w irlandzkich 
górach lub bretońskich wzgórzach, płynie w stronę morza i opowiada historie.” 
 
 Escale Dedale często występuje nie tylko we Francji, ale również w Polsce, Czechach, Holandii i 
Niemczech. W Polsce byli gośćmi min.: Wrocławskiego Teatru Piosenki,  warszawskiego Teatru 
RAMPA, Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie, Dworu Artusa w Toruniu i poznańskiego BLUE NOTU 
JAZZ CLUB  oraz międzynarodowych festiwali teatralnych ZDERZENIA w Kłodzku, SPOTKAŃ Z 
TEATREM  w Zgorzelcu i  WRZOSOWISKA w Kędzierzynie-Koźlu 


