WYDARZENIA KULTURALNE

Warszawska Scena Kabaretowa
w Domu Kultury Świt
KABARET MORALNEGO NIEPOKOJU
PRAPREMIERA!!! program pt. „Pogoda na suma”,
04.01.2013, godz.20:30
Kabaret od niedawna występuje w nowym składzie – do
Kabaretu Moralnego Niepokoju dołączyła Magda Stużyńska!
Magda, jest aktorką komediową, doskonale znaną z serialu
Złotopolscy, Hotel 52, czy ze sceny warszawskiego Teatru
Kwadrat.
Zapraszamy na przedpremierowy występ Kabaretu Moralnego Niepokoju w nowym składzie, wzmocnionym Magdy talentem i urokiem osobistym.

KABARET SKECZÓW MĘCZĄCYCH
18.01.2013 godz. 20.00
Kabaret Skeczów Męczących
w programie „Z życia niższych
sfer – spektakl w 3D” – 18 stycznia 2013 roku, Dom Kultury Świt,
ul. Wysockiego 11
Tak właśnie nazywa się najnowszy spektakl Kabaretu Skeczów
Męczących, który już w styczniu
zobaczycie w Świcie. Ogrom nowości i „świeżynek”, zaskakująca
formuła, znane i sprawdzone postacie w nowych, niesamowitych odsłonach – gwarantują rewelacyjną zabawę! Pracujemy dużo, więc
bądźcie dobrej myśli i do zobaczenia na koncertach!!!

KABARET JURKI –

14.02.2013, godz.19:00

Kabaret JURKI reprezentuje wysoki poziom żartów i umiejętności aktorskich.
Każdy z artystów: Agnieszka „Marylka” Litwin-Sobańska,
„Znany” Wojtek Kamiński i Przemysław „Sasza” Żejmo – to
duża indywidualność. Razem udaje im się stworzyć zgrany
zespół i dobry program.
To oni mogą się poszczycić stworzeniem tzw. nurtu sierocego
w kabarecie, przedstawiającego grupę ludzi onieśmielonych,
zagubionych na scenie, zaskoczonych reakcją publiczności,
czego efektem było kłanianie się w środku skeczu.

KABARET HRABI
21.02.2013, godz.20:30
Kabaret Hrabi to esencja wzięta z kilku największych polskich
kabaretów „młodego pokolenia”.
Od razu zwrócili na siebie uwagę
programem „Demo” który był prezentacją ich możliwości.
Publiczność konała ze śmiechu. Później było już tylko
gorzej – na każdym kolejnym spektaklu odnotowywano coraz
więcej przypadków zasłabnięcia ze śmiechu. Oprócz tego że
bawią, potrafią także skłonić do refleksji i wykrzesać z widza
emocje jakich na pewno się nie spodziewa. Kabaret Hrabi to
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także bardzo starannie przygotowane teksty i popis doskonałej
gry aktorskiej.

KABARET MŁODYCH PANÓW
24.03.2013, godz.17:00
Młodzi panowie brzydzą sie żartem chamskim i prostackim.
Kabaret Młodych Panów przedstawia nam historie z życia wzięte
i delikatnie odbite w krzywym zwierciadle dobrze wyważonego
humoru. Widz uzmysławia sobie jak wielu rzeczy nieraz nie
dostrzega w otaczającym go świecie oraz jak wielki wpływ na jego
życie ma polityka i ludzie z nią związani. Tych kilku panów pokazuje że tak wcale nie musi być i że można to poprawić, jeżeli tylko się
chce. Kabaret Młodych Panów reprezentuje doskonały poziom
humoru i potrafi rozbawić nawet najbardziej poważnego widza.

KABARET NOWAKI

– 08.03.2013, godz.20:00

Kabaret Nowaki na scenie istnieje od listopada 2007 roku. Przez
długi czas Ada Borek, Tomasz
Marciniak i Kamil Piróg pracowali
w innych formacjach kabaretowych
(Babeczki z Rodzynkiem i Profil).
Młodość i doświadczenie „Nowaków” potrafi zaprocentować na każdym występie, a wiadomo,
że nie zawsze warunki są typowo kabaretowe (zamknięta, kameralna sala i tłum wielbicieli kabaretu) brak tych czynników absolutnie nie przeszkadza kabaretowi Nowaki, żeby zarazić dobrą
zabawą najbardziej ponurego widza.

IMPRESARYJNY TEATR GWIAZD
Spektakl „Się kochamy” – 17.01.2013, godz.19:00
Spektakl „Się kochamy” to opowieść o klasycznym trójkącie miłosnym, w którym to mężczyźni knują
zaskakującą w skutkach intrygę.
To znakomita farsa o przewrotności
ludzkiej natury. Wspaniale napisane
dialogi, humor rodem z najlepszych
amerykańskich komedii filmowych –
doskonała zabawa dla wszystkich
tych, którzy nie boją się podążać za prawdziwym uczuciem!
Poznasz historię Harrego i Milta – dawnych przyjaciół ze szkoły. Jeden z nich stoi na przysłowiowej krawędzi, drugi skutecznie
udaje zadowolenie z dotychczasowego życia. To idealny moment
na życiowe zmiany. Właśnie ta dwójka wplącze Cię w przygotowaną przez nichi ntrygę, która, jak się później okaże, nie była
najlepszym pomysłem. Czy nie będzie za późno na zadośćuczynienie błędów? Jaką rolę w tym wszystkim odegra kobieta?
Sztuka ta to zabawa znudzonych kochanków, a zarazem
szansa dla tych, którzy nie raz stanęli już na krawędzi mostu
miłosnej rozpaczy. To przede wszystkim niezwykła historia, którą
każdy zna z własnego doświadczenia – a jeśli jeszcze nie zna –
lepiej niech doświadczy jej tu i teraz, na scenie.
Reżyseria: Dariusz Taraszkiewicz. Występują:
Edyta Olszówka, Lesław Żurek, Rafał Cieszyński

Kwartalnik Pacjenta

