NASZA DZIELNICA

DOM KULTURY ŚWIT ZAPRASZA
Spektakl „Harold i Matylda”
15 lutego 2014 – sobota, godz. 19:00
Harold i Matylda to poruszająca opowieść o poszukiwaniu szczęścia, miłości i zrozumienia
w społeczeństwie nastawionym na konsumpcjonizm i minimalizm uczuciowy. Prosta z założenia historia pokazuje nam jak różne może być podejście do życia i śmierci u dwóch osób w różnym wieku.
Poznajemy tutaj dziewiętnastoletniego Harolda, któremu na pierwszy rzut oka nie powinno niczego
w życiu brakować. A jednak... Pomimo młodego wieku, jak i świetnej pozycji materialnej, jaką posiada
jego rodzina, chłopak wpada w depresję. Na domiar złego, konsultacje z psychologiem nie przynoszą
najmniejszych efektów. Co najdziwniejsze – Harold najlepiej czuje się podczas ceremonii pogrzebowych, w których nagminnie uczestniczy. W trakcie jednej z uroczystości, poznaje cudowną, pełną
życia starszą damę o imieniu Matylda, która odkrywa przed chłopakiem nowe aspekty życia...
Fenomenalna komedia okraszona sporą dawką czarnego humoru i śmiechu przez łzy.

WARSZAWSKA SCENA KABARETOWA
Kabaret Moralnego Niepokoju –

3 stycznia 2014, godz. 20:30

Program „Pogoda na suma” składa się z najnowszych, nieprezentowanych jeszcze w telewizji
utworów. Przeżyjemy m.in. próbę generalną spektaklu, podczas której aktorzy zmęczeni występami
w reklamach na potęgę mylą kwestie, przyjrzymy się Polsce oczami powracającego do kraju kibica
Euro 2012 i zwiedzimy mieszkanie nuworysza z nim w roli przewodnika. Na koniec nie zabraknie
bisów, a tam największe przeboje.

Kabaret Marcina Dańca – 24 stycznia 2014, godz. 19:30
Zapraszamy na Marcina Dańca w najnowszym programie! Marcin Daniec – wszystkim znany i niezwykle popularny krakowski
artysta kabaretowy, autor programu „Marzenia Marcina Dańca”, zdobywca 4 Telekamer (w tym złotej Telekamery). Marcin Daniec
wraz z Krzysztofem Januszem stworzył kabaret „Takich Dwóch”. Ponadto współpracował regularnie z kabaretami „Pod Egidą”
i „Wały Jagiellońskie”. Dzięki współpracy z wieloma kabaretami i instytucjami kulturalnymi oraz dzięki występom w wielu programach telewizyjnych, Marcin Daniec zdobył sobie dużą popularność. Serdecznie zapraszamy!

Kabaret Ani Mru Mru – 7 lutego 2014, godz. 18:00 oraz 20:30
To kabaret dla każdego widza. Nie trzeba być na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami, żeby móc się
dobrze bawić – ten kabaret polityką się nie zajmuje. Chłopaki z ANI MRU-MRU podejmują tematy z życia
wzięte (np. skecz Na porodówce), albo puszczają wodze wyobraźni i wprowadzają bohaterów baśniowych np.
skecz o wampirku o słodkim imieniu pt. Tofik. Są rozchwytywani, a każdy ich skecz bawi do łez. Mają swój
własny, niepowtarzalny styl. W nowym programie kabaretu Ani Mru-Mru zaprezentowany zostanie repertuar
składający się z różnorodnych skeczy. Widzowie zajrzą na budowę stadionu, usłyszą wyjątkowe wykonanie
utworu folkowego jak i rockową opowieść o życiu kabareciarza oraz dowiedzą się co nieco o dietach.

Kabaret Nowaki – 14 lutego 2014, godz. 19:00
Kabaret Nowaki na scenie istnieje od listopada 2007 roku, ale znacznie wcześniej rozpoczął się
proces twórczy członków tego zespołu. Przez długi czas Ada Borek, Tomasz Marciniak i Kamil Piróg
pracowali w innych formacjach kabaretowych (Babeczki z Rodzynkiem i Profil). To wszystko pozwoliło
po zebraniu kilkuletniego doświadczenia założyć kabaret Nowaki, który charakteryzuje się specyficzną
energią, energią i tekstami. Młodość i doświadczenie „Nowaków” potrafi zaprocentować na każdym
występie. Potrafią zarazić dobrą zabawą najbardziej ponurego widza.

Kabaret Neonówka – 9 marca 2014, godz. 16:00 oraz 19:00
Uprawiają satyrę polityczną. Ale z pomysłem – co jest nie lada sztuką. Pewnego dnia założyli moherowe berety i zaczęli mówić ze
sceny o tym, co ich naprawdę wkurza. I zostali dostrzeżeni. Są więc przykładem na to, że szczerość popłaca. Lecz nie tylko moher jest
tematem ich skeczy. Oprócz treści społecznych zajmują się wszechogarniającym absurdem. Kabaret także nie stroni od trudnych
tematów, ale pokazując je w sposób zwiewny, lekki i subtelny. Cechuje ich naturalność i bezkompromisowość. A pomysłów na numery
im nie brakuje. Pisze je samo życie...
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