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Szczecin, dn. 14 października 2015 r. 

 
 
Czterech aktorów na zakończenie SZPAKA 
 
Spektakl „Kwartet dla czterech aktorów” z udziałem m.in. Jana Peszka zakończy 9. Festiwal 
Komedii SZPAK w Szczecinie. Przedstawienie odbędzie się 29 listopada (niedziela) o 
godzinie 19 w Teatrze Lalek PLECIUGA. Bilety są już dostępne na bilety.fm. 
  
SZPAK otwiera się na nowe formy wyrazu i wychodzi naprzeciw miłośnikom teatru. Teatralny 
klasyk w gwiazdorskiej obsadzie „Kwartet dla czterech aktorów” w reżyserii Mikołaja 
Grabowskiego zakończy 9. Festiwal Komedii SZPAK. Najlepsi polscy aktorzy Jan Frycz, Jan 
Peszek, Andrzej Grabowski i Mikołaj Grabowski w mistrzowskiej sztuce Bogusława Schaeffera 
wystąpią 29 listopada o godz. 19 na deskach Teatru Lalek PLECIUGA. Będzie to historia o 
czterech aktorach, którzy  na oczach widzów poszukują sensu dla swego życia, dla teatru i 
sztuki jako takiej.  Popis aktorskiego kunsztu, którego nie można przegapić, bo cały smak 
spektaklu tkwi w tym, że tekst i zarysowana sytuacja dramatyczna są zaledwie partyturą dla 
improwizujących artystów. Znakomite aktorstwo, atmosfera „półprywatności”, zmienność 
konwencji, zaskakujące widza niespodzianki, a w efekcie oryginalne, dowcipne widowisko, za 
każdym razem inne to cechy szczególne spektaklu na finał Festiwalu Komedii SZPAK. 
 
„Kwartet dla czterech aktorów”  
29 listopada (niedziela), godz. 19:00, Teat Lalek PLECIUGA w Szczecinie. 
 
Reżyseria – Mikołaj Grabowski 
Autor sztuki – Bogusław Schaeffer 
Występują – Jan Frycz, Jan Peszek, Andrzej Grabowski, Mikołaj Grabowski 
 
Bilety w cenie 80 zł w przedsprzedaży oraz 90 zł w dniu spektaklu są już dostępne na 
bilety.fm. 
 
 
Festiwal Komedii SZPAK to konkurs dla zespołów i solistów, a także pokazy pozakonkursowe w których udział 
biorą gwiazdy, znani konferansjerzy i uznane autorytety polskiej estrady, których różnorodność sprawia, że 
SZPAK to festiwal prezentacji nie tylko sztuki stricte kabaretowej, ale też działań z pogranicza teatru, 
pantomimy, muzyki. Przez osiem lat realizacji festiwal SZPAK stał się największym wydarzeniem związanym ze 
sztuką kabaretu i komedii w regionie Pomorza Zachodniego i jednym z ważniejszych punktów na festiwalowej 
mapie Polski. W myśl nieustannego rozwoju 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 linia programowa festiwalu otwarta została na nowe formy: spektakle teatralne, improwizacje, stand 
up, monodramy, film, rysunek, sztuki audiowizualne, literaturę, etc. poszerzając tym samym grono 
potencjalnych odbiorców. SZPAK ma być swoistym kolażem różnych środków wyrazu, którym przyświeca 
wspólny cel – uśmiech odbiorcy. 9. edycja Festiwalu Komedii SZPAK odbędzie się w dniach 27-29.11 w 
Szczecinie. 
 
Więcej informacji: www.szpak.info.pl 
 
Marika Gołda 
rzeczniczka prasowa 
kom: (+48) 601 956 111 
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