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Szczecin, dn. 27 listopada 2015 r. 

 
 
Miło nam poinformować, że konkurs stand-up'u 9. Festiwalu Komedii SZPAK głosami publiczności 
wygrał Rafał Banaś, kolejne miejsca zajęli Rafał Pacześ i Łukasz Zaczek. Komicy otrzymali nagrody 
pieniężne, kolejno 2000 zł, 1000 zł i 500 zł. 
 
Rafał Banaś istnieje na scenie od 2013 roku, jest współzałożycielem grupy Atomówcy Stand-up 
Comedy, stacjonującej w Warszawie. Na co dzień rolę komika łączy z funkcjami trenera i nauczyciela 
WF-u. Jego stand-up jest niezwykle widowiskowy, a swoją opowieść buduje w oparciu o umiejętne 
operowanie zarówno głosem, jak i mimiką, co doceniła publiczność 9. Festiwalu Komedii SZPAK. 
 
Pierwszy dzień Festiwalu kończy koncert zespołu Łąki Łan w Słowianinie. 
 
A już jutro zapraszamy na kolejny komediowy dzień ze SZPAKIEM. Sobotę rozpoczynamy od 
ImproBajki dla dzieci w wykonaniu Grupy Peleton o godz. 12 w Domu Kultury 13 Muz, o godz. 18 
odbędzie się konkurs kabaretowy w Słowianinie a o godz. 21 w tym samym miejscu Monodram 
Wojciecha Tremiszewskiego, dawniej związanego z Kabaretem LIMO. 
 
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 
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