NASZA DZIELNICA

Scena Kabaretowa w DK Świt
KABARET CZESUAF –

4 października 2013, godz. 19:30

Kabaret Czesuaf pochodzi z Poznania. Tworzy go trzech mężczyzn łączących młodzieńczą,
wręcz ułańską fantazję z niemałym doświadczeniem scenicznym zdobywanym od kilku lat podczas
występów w całej Polsce. Czesuaf umiejętnie łączy humor społeczno-obyczajowy ze sporą dawką
absurdu. Potwierdzeniem wysokiego poziomu kabaretu są liczne nagrody zdobywane na najważniejszych polskich przeglądach kabaretowych, m.in. II Nagrody na przeglądach PAKA 2007 i 2009.
Czesuaf regularnie pojawia się w TV, m.in. w Kabaretowym Klubie Dwójki.
Najnowszy program kabaretu Czesuaf nosi tytuł „Stereo-Typy”. Jest to ponad 60 minut znakomitej zabawy przy skeczach
i piosenkach opartych na nietuzinkowym, inteligentnym dowcipie, których myślą przewodnią są stereotypy, którymi każdy z nas posługuje się na co dzień. W programie można zobaczyć takie skecze jak „Salon samochodowy”, „Narzekanie” oraz „Chopin”. Zapraszamy!
Cena biletów: 25 zł – parter oraz 20 zł – balkon. Rezerwacja pod numerem tel. 22 811-01-05

KABARET SKECZÓW MĘCZĄCYCH – „Z życia niższych sfer – program w 3D”
24 października 2013, godz. 19:30
Z życia niższych sfer – spektakl w 3D. Najnowszy program Kabaretu Skeczów Męczących będący
adaptacją nigdy wcześniej niepublikowanych opowiadań Mrożka. Zrealizowany z rozmachem godnym
Broadwayowskich musicali spektakl jest próbą odpowiedzi na fundamentalne pytanie „jak żyć panie premierze”? Technologia 3D, która jest niczym innym jak tanim chwytem marketingowym przybliży i uwypukli problemy przeciętnego Polaka. Twórcom spektaklu przyświeca jedna zasada – przede wszystkim ma
być bardzo śmiesznie. Zobaczcie więc czego wartościowego można dowiedzieć się od pacjenta w szpitalu psychiatrycznym, spotkajcie legendarne już postacie np. Kłaka i Śrubę w całkiem nowych odsłonach, dowiedzcie się na jakie zapomogi możecie liczyć, nawet jeśli ich nie potrzebujecie. Bo każdy
z nas w niższych sferach znajdzie coś dla siebie i coś o sobie, a jak nie to zawsze jest 3D.
Ceny biletów: 40 zł – parter oraz 30 zł – balkon. Rezerwacje: 22 811 01 05

KABARET CIACH –

8 listopada 2013, godz. 19:00

Ciach to jeden z filarów Zielonogórskiego Zagłębia Kabaretowego. Kabaret młody duchem i bogaty
doświadczeniem. Ciach łączy dobry poziom literacki z humorystycznym przeglądem obyczajów i przywar Polaków. Ponadto w spektakle wplata elementy improwizacji, dzięki czemu każdy kolejny występ jest
inny i niepowtarzalny. Wszystko pokazuje w klimacie humoru sytuacyjnego lub absurdalnego, w myśl
Gogolowskiej zasady: Z czego się śmiejecie? Z samych siebie się śmiejecie!
Z żadnego festiwalu kabaretowego, w którym brał udział, nie wrócił bez nagrody – od wyróżnień po
Grand Prix.
Ceny biletów: 30 zł – parter oraz 25 zł – balkon. Rezerwacje: 22 811 01 05

GRUPA MoCARTA – program „Frak’n’Roll” –

22 listopada 2013, godz. 19:30

Grupa MoCarta to wybitnie zdolni muzycy z ogromnym poczuciem humoru. Ich skecze polegają głównie na zabawie wszelkiego rodzaju muzyką. Wymagają od widza znajomości podstawowych melodii jak
„Gdy strumyk płynie z wolna”. Przychodzi im to łatwo, jakby naturalnie, co sprawia, że przyjemnie się
patrzy na ich występ. Są zabawni i błyskotliwi. Na ich występach nikt się nie nudzi. Frak’n’Roll powstał
w latach 50-tych osiemnastego wieku. W koncercie „Frak’n’Roll” znajdą się zupełnie nowe utwory Grupy
MoCarta oparte jak zwykle na największych przebojach muzyki klasycznej. „Frak’n’Roll” to elegancki
humor i dużo dobrej muzyki.
Ceny biletów: 55 zł – parter oraz 45 zł – balkon. Rezerwacje: 22 811 01 05

KABARET PARANIENORMALNI –

15 grudnia 2013, godz. 16:30

Koniec żartów, śmiechów i chichów! Po 8 latach działalności scenicznej Paranienormalni porzucają wygłupy na rzecz prawdziwego, szlachetnego teatru. Skecze zamienią się w etiudy, a coverowe
piosenki w utwory pełne głębokiego przekazu. Żarty się skończyły! Teraz Mariolka zmierzy się z ciężarem greckich tragedii, a Balcerzak podejmie się głównej roli w dziele Szekspira. Jak Mariolka poradzi
sobie w roli Antygony? Czy wraz z Gabryśką ukończą z powodzeniem Szkołę Żon? I wreszcie – czy
uda im się ostatecznie zastać Maćko, którego nie było w Bogdańcu. Czy Doktor Prozak rozwiąże
wszystkie problemy Damy i jej łasiczki oraz ujarzmi Pchłę Szachrajkę?
Po tylu latach znacie już Paranienormalnych na wylot, ale takiej odsłony się nie spodziewaliście. Podobnie jak sami Paranienormalni. Tu połączy się klasa i styl z perfekcyjnymi parodiami, zaskakującymi postaciami i nowymi problemami doskonale znanych
już bohaterów. Koniec żartów i trąba, kto uwierzył ten bomba! Heloł!
Ceny biletów: 50 zł – parter oraz 45 zł – balkon. Rezerwacje: 22 811 01 05
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