VIII Festiwal Komedii SZPAK
20-23 listopada 2014 | Szczecin
SZPAK to interdyscyplinarny festiwal sztuki komediowej, prezentujący różne dziedziny sztuki
będącej w swej wymowie satyrą, komedią. SZPAK dojrzał, ma ambicje, otwiera się na nowe
formy i reaguje na zmiany w środowisku artystycznym. Stąd w programie wydarzenia obok
kabaretu także teatr, film, muzyka, improwizacje oraz stand up.

Pełny program VIII Festiwalu Komedii SZPAK zostanie zaprezentowany w połowie
października wraz z rozpoczęciem sprzedaży karnetów i biletów. Szczegółowe informacje
zostaną podane także podczas spotkania prasowego na początku listopada. O dokładnych
datach niezwłocznie poinformujemy.

Już teraz zdradzamy Państwu nazwisko jednej z gwiazd ósmego SZPAKA – na deskach Teatru
Lalek „Pleciuga” wystąpi Szymon Majewski, który zaprezentuje spektakl „One Mąż Show” z
repertuaru stołecznego OCH Teatru. Opiekę artystyczną nad projektem Majewskiego
sprawują Krystyna Janda oraz Maria Seweryn. Sprzedaż biletów na to wydarzenie startuje już
1 października 2014.

_____________________________________________

Szymon Majewski „One Mąż Show”
22 listopada 2014 | sobota | 20.30 | Teatr Lalek „Pleciuga” | Plac Teatralny 1
bilety: 60 pln | sprzedaż: kasa Teatru Lalek „Pleciuga” oraz
www.bilety.fm, www.biletynakabarety.pl, www.kupbilecik.pl

ONE MĄŻ SHOW to monolog Szymona Majewskiego, który na przykładzie swojego
małżeństwa opowiada o kłopotach i radościach współczesnego związku, relacji kobietamężczyzna, mąż-żona. To złożona z przykładów i prawdziwych, zabawnych sytuacji,
opowieść o uczuciu bezkompromisowym. Ciepła, ironiczna, autoironiczna, złośliwa i bardzo
prawdziwa opowieść o kobiecie. Opowieść męża - zależnego od humorów żony i jej sposobu
myślenia, zakochanego, mierzącego się ze współczesnymi stereotypami i popularnymi
uprzedzeniami zarówno swojej żony, jak i jej koleżanek. Spektakl jest ilustrowany zdjęciami z
historii małżeństwa Majewskich. To bliski wszystkim, zabawny i oczyszczający wieczór,
podczas którego widzowie staną się partnerami i świadkami zwierzeń niepoprawnie - choć i
nie bez refleksji - zakochanego człowieka…
Produkcja: OCH Teatr w Warszawie
Czas trwania: 90 minut bez przerwy
Data premiery: 13 czerwca 2014
Opieka artystyczna: Krystyna Janda i Maria Seweryn
Światło: Waldemar Zatorski
Animacje: Paweł Nowicki
Producent wykonawczy: Jan Malawski
Obsada: Szymon Majewski

