
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________ info ___________________ 

 

 

SZPAK po raz ósmy zagnieździ się w Szczecinie już od 20 do 23 listopada 2014 roku. 

Ale już teraz została uruchomiona sprzedaż biletów i karnetów. By nie kupować szpaka (!) 

w worku, zdradzamy także znakomitą większość tegorocznych gości.  

 

Ósma edycja to początek wielkiej rewolucji. Po pierwsze zmiana nazwy – od teraz 

bawić się będzie na Festiwalu Komedii SZPAK. Po drugie – nowe logo festiwalu. Po trzecie – 

nowa strona internetowa. Po czwarte – i najważniejsze – nowa formuła festiwalu. Rewolucję 

zaczynamy nieśmiało, ale… atrakcyjnie.   

 

Obok znanych i lubianych przez widzów form zaprezentujemy nowe, ciekawe 

wydarzenia nie tylko kabaretowe. SZPAK otwiera się również na nowych widzów. 

W programie znajdą się propozycje zarówno dla wiernych fanów przeglądu jak i osób, które 

dopiero odkryją nasz festiwal. Po raz pierwszy rozbawiać będziemy najmłodszych z nadzieją, 

że za kilka lat będą to wspominać podczas wieczorów klubowych zarezerwowanych tylko dla 

dorosłych. Dotrzemy również do tych, którzy nie mogą dotrzeć do nas, do tych, którzy 

śmiechu i dobrego humoru potrzebują jak lekarstwa. 

 

 

 

 

 



___________________  Artyści VIII Festiwalu Komedii SZPAK 2014 ___________________ 

 

W części konkursowej VIII Festiwalu Komedii SZPAK 2014 zaprezentują się między innymi – 

kabaret Czołówka Piekła, kabaret Inaczej, Kazio Sponge, kabaret 44-200, kabaret Z nazwy, 

kabaret Nic nie szkodzi, kabaret 7 minut po, kabaret Sakreble. Widzów rozśmieszać także 

będą stand-uperzy - Iza Kała i Marcin Zbigniew Wojciech. W programie także projekcja filmu 

„Baśń o ludziach stąd” w reżyserii Władysława Sikory, wieczór improwizacji oraz stand up, 

spektakle komediowe dla najmłodszych, w tym także akcja „Czerwone Noski”, która pozwoli 

na chwilę beztroski małym pacjentom szczecińskiego szpitala przy ulicy Unii Lubelskiej. Jedną 

z gwiazd SZPAKA będzie Szymon Majewski ze spektaklem OCH-Teatru „One Mąż Show”, a w 

widowisku finałowym wystąpią m.in. Piotr Bałtroczyk, kabaret Ciach, Kacper Ruciński, 

kabaret Czesuaf. Spektakl wyreżyseruje Grzegorz Dolniak.  

 
 
 
 

___________________ idea + varia  ___________________ 

 

Przez osiem lat realizacji festiwal SZPAK stał się największym wydarzeniem 

związanym ze sztuką kabaretową na Pomorzu Zachodnim i jednym z ważniejszych punktów 

na kabaretowej mapie Polski. SZPAK to jednak nie tylko konkurs, to również gwiazdy, znani 

konferansjerzy i uznane autorytety polskiej estrady, których różnorodność sprawia, że to 

festiwal prezentacji nie tylko sztuki stricte kabaretowej ale też działań z pogranicza teatru, 

pantomimy, muzyki. Interdyscyplinarnego wymiaru festiwalowi dodają również prezentacje 

pozakonkursowe, w których realizację zaangażowani są artyści różnych dziedzin sztuki. 

Idąc za nieustannym rozwojem form i środków wyrazu w 2014 roku zapadła decyzja 

o rozwinięciu formuły festiwalu do interdyscyplinarnego festiwalu sztuk związanych 

z szeroko rozumianą komedią. Od tego momentu organizatorzy stawiają sobie za cel 

otwarcie festiwalu na nowe formy: spektakle teatralne, improwizacje, stand up, monodramy, 

film, rysunek, sztuki audiowizualne, literaturę, etc. SZPAK ma być swoistym kolażem różnych 

środków wyrazu, którym przyświeca wspólny cel – uśmiech odbiorcy. 

 



 
___________________ Bilety + dystrybucja ___________________ 

 
wieczory klubowe: 10 zł 
SZPACZEK dla dzieci (dziecko / opiekun): 15 zł / 15 zł 
Baśń o ludziach stąd: 15 zł 
Konkurs: 25 zł / 20 zł 
Szymon Majewski – One Mąż Show: 60 zł 
Finał: 90 zł 
 
Karnet: 195 zł  
W cenie karnetu 2 wydarzenia gratis! 
Karnety nie obejmują filmu Baśni o ludziach stąd oraz przedstawienia SZPACZEK dla dzieci. 
  
Spotkania z artystami w Empiku wstęp wolny. 
  
 
  
Bilety do nabycia: 
sprzedaż internetowa:  
bilety.fm, kupbilecik.pl, biletynakabarety.pl 
 
sprzedaż stacjonarna:  
Teatr Lalek PLECIUGA, plac Teatralny 1, tel. 91 433 58 04 
wt.-czw.: 8:30 -15:30, pt.: 9:00 – 17:00, sob.-nd.: na godzinę przed spektaklem 
 
Punkt Obsługi Klienta bilety.fm, Zamek Książąt Pomorskich, wejście „I”, mały dziedziniec 
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, tel. 91 886 07 21 
pn.-pt.: 10:00 – 18:00 
 
sprzedaż biletów na Baśń o ludziach stąd: 
Kino Pionier, ul.Wojska Polskiego 2, 70-470 Szczecin, tel. 91 434 77 02 
 
 
 


