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Szczecin, dn. 9 października 2015 r. 

 
 
Łąki Łan na 9. SZPAKU 
 
Festiwal Komedii SZPAK otwiera się na nowe formy i serwuje gratkę fanom zespołu Łąki 
Łan. Koncert zespołu odbędzie się 27 listopada 2015 o godzinie 21.00 w DK Słowianin. 
Bilety w cenie 30 zł w przedsprzedaży oraz 35 zł w dniu koncertu dostępne na bilety.fm. 
 
 
Łąki Łan to zespół, który zrodził się na Jam Sessions w warszawskich klubach. Granie na żywo 
mają we krwi. Proces tworzenia zawsze zaczyna się na scenie, a studio jest tylko jego 
dopełnieniem. Muzycy słyną z niesamowicie energetycznych koncertów. Wypracowali sobie 
swoje niepowtarzalne, słowiańsko – międzygalaktyczne brzmienie, które cały czas ewoluuje i 
zaskakuje. Bardzo istotne są teksty, pisane przez Paprodziada, które wymagają od słuchacza 
odszyfrowania zawartych w nich treści. Kostiumy i performance sceniczny tworzą 
niezapomniane widowisko, które mogli zobaczyć uczestnicy festiwali w kraju i za granicą, 
m.in. Tbilisi Open Air Alter/Vision, Montreux Jazz Festival, Coke Live Music Festival, Heineken 
Open’er Festival, Jarocin Festiwal, Przystanek Woodstock. 
 
Skład Łąki Łan to: POŃ KOLNY aka Jarosław Jóźwik – piano; BONK aka Michał Chęć – gitara, 
voc.; MEGA MOTYL aka Piotr Koźbielski – drums, voc.; PAPRODZIAD aka Włodzimierz 
Dembowski – voc.; ZAJĄC COKICTOKLOC aka Bartek Królik – bass, key., voc.; JEŻUS MARIAN 
aka Marek Piotrowski – key. 
 
Koncert zespołu Łąki Łan odbędzie się w ramach 9. Festiwali Komedii SZPAK 27 listopada 
2015 o godzinie 21.00 w DK Słowianin w Szczecinie. Bilety w cenie 30 zł w przedsprzedaży 
oraz 35 zł w dniu koncertu 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 
e-mail: marika@szpak.info.pl 
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