Szczecin, dn. 24 października 2016 r.

Szpaczek dla dzieci, czyli komedia jest dla każdego
SZPACZEK DLA DZIECI to cykl wydarzeń dla najmłodszych odbywający się w ramach szczecińskiego
Festiwalu Komedii SZPAK. Propozycje SZPACZKA są jak dobra bajka Disneya – ubawią się na nich
zarówno dzieci, jak i ich rodzice.
SZPACZEK to doskonały pomysł na weekend dla całej rodziny. Na tegorocznym SZPACZKU zobaczyć
będzie można dwie bajki improwizowane w wykonaniu grup: żeńskiego teatru WymyWammy z
Bydgoszczy w sobotę 26.11 o godz. 12 w teatrze Akademii Sztuki i Przyjezdni z Warszawy w niedzielę
27.11 o godz. 12 w teatrze Akademii Sztuki. Bajki improwizowane to spektakle współtworzone przez
dzieci. Aktorzy gotowi będą ziścić wszystkie plony dziecięcej wyobraźni, wcielić się w postaci
wymyślone przez dziecięcą publiczność, odegrać losy bohaterów, które również podyktowane będą
przez dzieci. Cała historia jest więc spontanicznie tworzona przez najmłodszych widzów i z ich
udziałem. Bajki improwizowane to przede wszystkim praca z wyobraźnią i kreatywnością dziecka. To
wyjątkowe spektakle, które dzieci nie tylko obejrzą, ale i wykreują!
Bilety na oba wydarzenia w cenie 20 zł (dziecko) i 15 zł (opiekun) są już dostępne na bilety.fm .
W tym roku poza spektaklami odbędzie się również promocja książki dla dzieci Katarzyny Pakosińskiej
„Malina szał dziewczyna”, której fragmenty autorka także przeczyta – w sobotę, 26.11 o godz. 15 w
Empiku Galerii Kaskada. Wstęp wolny.
SZPACZEK DLA DZIECI
Sobota / 26.11.2016
12:00 – teatr Akademii Sztuki
bajka improwizowana
teatr improwizowany wymyWammy
bilety – 20 zł dziecko, 15 zł opiekun
15:00 – Empik Galeria Kaskada
Katarzyna Pakosińska
promocja książki Malina szał dziewczyna
wstęp wolny
Niedziela / 27.11.2016
12:00 – teatr Akademii Sztuki
bajka improwizowana
impro kolektyw Przyjezdni
bilety – 20 zł dziecko, 15 zł opiekun
Bilety są już dostępne na bilety.fm .
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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.

Więcej informacji: www.szpak.info.pl
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