NASZA DZIELNICA

Scena Kabaretowa
w Domu Kultury Świt
KABARET MŁODYCH PANÓW

KABARET SMILE

23.03.2013, godz.17:00

25.04.2013, godz.19:30

Młodzi Panowie są z Rybnika. Ale zobaczyć ich można
wszędzie, ponieważ ciągle
jeżdżą z występami. Powstali
z byłych członków kabaretu
Dudu i Noł Nejm, a za swojego
mistrza uważają nieżyjącego
już Olka Chwastka – duchowego przywódcę rybnickich
satyryków. Gdy wychodzą na
scenę, publiczność wpada w szał i płacze ze śmiechu. Nie boją
się satyry społecznej i politycznej, ale dawkują ją z pomysłem
i ze smakiem. Inteligentny dowcip i zaskakujące pointy są
domeną ich występów.
Są teraz w pełni sił, u szczytu sławy, co nie znaczy, że nie
mogą nas jeszcze czymś zaskoczyć...

Przedstawiamy Państwu Kabaret
SMILE, który podbojem zdobywa publiczność wszędzie gdzie się pojawi. Prezentowane skecze
i piosenki nawiązują do otaczającej nas rzeczywistości pozwalając
spojrzeć widzowi na groteskowość zarówno codziennych, wydawałoby się mało śmiesznych sytuacji, jak i tych występujących
w nietypowych, często dziwnych okolicznościach. SMILE jest
wielokrotnym finalistą przeglądu kabaretowego PAKA. W 2009
roku na prestiżowym festiwalu „Ryjek” zajął 3 miejsce, a w roku
2011 został zwycięzcą tego festiwalu. W 2010 na festiwalu
„Debeściak” zdobył I miejsce (przyznawane przez publiczność).
Podczas występu tych trzech, przesympatycznych panów z Lublina widzowie nie tylko zapominają o wszechobecnej polityce, ale
również są częstowani błyskotliwymi skeczami, a następnie upajają się łatwo wpadającymi w ucho zabawnymi piosenkami – jednym słowem (ewentualnie dwoma) – kabaretowa uczta.

Bilety 35 zł oraz 30 zł na balkonie

Bilety: 35 zł do VII rzędu 30 zł – od VIII rzędu plus balkon

Rezerwacje pod numerem 22 811 01 05 wew. 103
w godz. 15:00 – 20:00

Rezerwacje pod numerem 22 811 01 05 wew. 103
w godz. 15:00 – 20:00

Kanon 2013

PRZEGLĄD KINEMATOGRAFII EUROPEJSKIEJ

W dniach 12-21 kwietnia w Kinie Świt odbedzie się już 6 edycja Przeglądu Kinematografii Europejskiej Kanon 2013. W programie znalazło się 19 najciekawszych filmów
europejskich poprzedniego sezonu, m.in. „Nietykalni” reż. Olivier Nakache, Eric Toledano
(Francja), „Miłość” reż. Michael Haneke (Austria/Francja/Niemcy), „Wstyd” reż. Steve
McQueen (Wielka Brytania), „Jesteś Bogiem” reż. Leszek Dawid (Polska) oraz wiele
innych filmów m.in. z Danii, Hiszpanii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Belgii, Niemiec.

Program przeglądu:
12.04.2013 (piątek)
19:00 „Nietykalni” reż. Olivier
Nakache, Eric Toledano (Francja)
13.04.2013 (sobota)
15:00 „To tylko wiatr” reż. Benedek
Fliegauf (Węgry/Niemcy/Francja)
17:00 „Whisky dla aniołów” reż. Ken
Loach (Wielka Brytania/Francja/Belgia/Włochy)
19:00 „Fuck for forest” reż. Michał
Marczak (Polska/Niemcy)

14.04.2013 (niedziela)
16:30 „Miłość” reż. Michael Haneke
(Austria/Francja/Niemcy)
19:00 „Kuzyni” reż. Daniel Sanchez
Arevalo (Hiszpania)
15.04.2013 (poniedziałek)
13:45 „Happy, happy” reż. Anne
Sewitsky (Norwegia)
18:00 „Lady” reż. Luc Besson
(Francja/Wielka Brytania)

Organizatorzy zastrzegaja sobie prawo do zmian
w programie.
Kino Świt Ul. Wysockiego 11, 03-371 Warszawa, Więcej:
www.dkswit.com.pl, www.kinoswit.pl
Bilety: 8 zł (seans pon. i środa 13:45, wtorek 19:00),
pozostałe: 10 zł (ulgowy), 12 zł (normalny)

6

16.04.2013 (wtorek)
19:00 “Wstyd” reż. Steve McQueen
(Wielka Brytania)
17.04.2013 (środa)
13:45 „Zapiski z Toskanii” reż.
Abbas Kiarostami (Francja/Włochy/
Belgia)
18:00 „Pewnego razu w Anatolii”
reż. Nuri Bilge Ceylan (Bośnia
i Hercegowina/ Turcja)
18.04.2013 (czwartek)
17:30 „Misiaczek” reż. Mads
Matthiesen (Dania)
19:30 „Bez wstydu” reż. Filip Marczewski (Polska)
19.04.2013 (piątek)
17:30 „Ave” reż. Konstantin
Bojanow (Bułgaria)

Kwartalnik Pacjenta

19:30 „Raj: miłość” reż. Ulrich Seidl
(Austria/Niemcy/Francja)
20.04.2013 (sobota)
16:30 „Elena” reż. Andriej
Zwiagincew (Rosja)
19:00 „Wszystkie odloty
Cheyenne`a” reż. Paolo Sorrentino
(Włochy/Francja/Irlandia)
21.04.2013 (niedziela)
16:30 „Jesteś Bogiem” reż. Leszek
Dawid (Polska)
19:00 „Hasta la vista” reż. Geoffrey
Enthoven (Belgia)

