Szczecin, dn. 11 października 2016 r.

Rafał Rutkowski na finał SZPAKA
Jubileuszowa edycja Festiwali Komedii SZPAK, to wyjątkowi goście. Kolejnym z nich jest
Rafał Rutkowski, który wystąpi w szalonej komedii twórców POŻARU W BURDELU na finał
SZPAKA - 27 listopada o 18:00 w Teatrze Lalek PLECIUGA. Bilety w cenie 60 zł są już
dostępne na bilety.fm .
Żołnierz Polski to kolejny one man show znanego i lubianego aktora komediowego Rafała
Rutkowskiego. Po brawurowych wcieleniach w SEKSIE POLSKIM i OJCU POLSKIM w Teatrze
Polonia, Rutkowski powraca jako Pułkownik Gazda, który przeszkoli publiczność teatralną z
podstaw patriotyzmu w niezwykle komiczny sposób.
Komedia w reżyserii Michała Walczaka, autora takich hitów jak Pożar w burdelu czy Depresja
komika bawi, ale przede wszystkim wbija szpilkę w absurdy rzeczywistości. To spektakl
będący satyrą na obecny stan rzeczy w Polsce, bez zajmowania stanowiska. Dostanie się
każdemu, niezależnie od tego, po której stronie obecnych sporów się znajduje. Niemal
półtorej godzinny popis aktorskiego kunsztu Rafała Rutkowskiego pozwoli widzom przejrzeć
się w granych przez niego postaciach niczym w lustrze. Będzie zatem niezwykle zabawnie, ale
i nieco niepoprawnie.
Wybuchowa mieszanka inteligentnych i prześmiesznych tekstów z brawurowym
wykonaniem Rafała Rutkowskiego to gwarancja udanej zabawy, na którą zapraszamy w
ramach 10. jubileuszowej edycji Festiwalu Komedii SZPAK w niedzielę, 27 listopada o godz.
18:00 do Teatru Lalek PLECIUGA. Bilety w cenie 60 zł 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 dziewięć 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 to swoisty kolaż różnych środków wyrazu, którym przyświeca
wspólny cel – uśmiech odbiorcy. Jubileuszowa 10. edycja Festiwalu Komedii SZPAK odbędzie się w dniach 2427.11 w Szczecinie.
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