10. Festiwal Komedii SZPAK 2016
varia + idea

Wielkie święto komedii w Szczecinie rusza już pod koniec listopada. Jubileuszowa 10. Edycja
Festiwalu Komedii SZPAK odbędzie się w dniach 24-27.11. Jak co roku czeka nas cała paleta
komediowych prezentacji w przeróżnych formach. Będą wielkie powroty legend, będą szpakowe
nowości, będzie humor po bandzie, będzie coś dla najmłodszych, nie zabraknie też propozycji dla
stałych fanów festiwalu. Przed nami 4 dni humoru na najwyższym poziomie, który zapewnią m.in.:
Mumio, Artur Andrus, Katarzyna Pakosińska, Grzegorz Halama, Wojtek Tremiszewski, a także
uczestnicy stand upowych i kabaretowych konkursów.
I tak już w czwartek 24 listopada o godz. 19 w Sali Koncertowej (dawna hala Opery) powraca w
wielkim stylu jedna z najbardziej rozpoznawalnych i wszechstronnych grup artystycznych Mumio,
znana m.in. ze spektaklu pt. „Kabaret Mumio” i kultowych reklam sieci komórkowej. Mumio
zainauguruje SZPAKA szczecińską premierą spektaklu Welcome Home Boys. To nie będzie zwykły
teatr – to kinoteatr, którego w tak rozbudowanej formie w naszym kraju jeszcze nie było. Połączenie
kina z teatrem będzie stanowić swoistą zabawę z widzem, który w wielu sytuacjach będzie
wprowadzany w błąd, nie wiedząc kiedy właściwie ogląda film, a kiedy spektakl. Z aktorami będzie
można porozmawiać tego samego dnia o godz. 16 - spotkanie z Mumio odbędzie się w Empiku Galerii
Kaskada.
Kolejnego dnia Festiwalu, w piątek 25 listopada o godz. 18 w Słowianinie konkurs stand up, w którym
zmierzą się komicy z całej Polski. W szranki stanie siedmiu stand up’erów, którzy zaprezentują
fragmenty swoich najlepszych programów. To publiczność zdecyduje kto stanie na podium. Na tej
imprezie nie może zabraknąć fanów ostrego humoru! Gwiazdą wieczoru będzie Grzegorz Halama,
który wystąpi także w Narwani Talk Show tego samego dnia o godz. 21 w Rotundzie Północnej.
Sobotni poranek to początek SZPACZKA DLA DZIECI, czyli weekendowego cyklu wydarzeń dla
najmłodszych. Propozycje SZPACZKA są jak dobra bajka Disneya – ubawią się na nich zarówno dzieci,
jak i ich rodzice. W tym roku zobaczymy dwie bajki improwizowane w wykonaniu 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, które nie tylko je obejrzą, ale i wykreują. W tym roku poza spektaklami
odbędzie się promocja książki Katarzyny Pakosińskiej „Malina szał dziewczyna”, której fragmenty
autorka także przeczyta – w sobotę, 26.11 o godz. 15 w Empiku Galerii Kaskada.
A wieczorem w sobotę o godz. 17 w Słowianinie gratka dla prawdziwych fanów SZPAK-a, czyli konkurs
kabaretowy. Już 10. raz na szczecińskiej scenie pojawią się najlepsze kabarety młodego pokolenia i to
właśnie one starać się będą o serca szpakowej publiczności. Czeka nas zatem porządna dawka
świeżego podejścia do kabaretu. Zwieńczeniem wieczoru będzie występ ubiegłorocznego zwycięzcy –
Antoniego Gorgonia Gruchy, który nie tylko wygrał głosami jury, ale i zgarnął Nagrodę Publiczności 9.
SZPAK-a. A w jury konkursu kabaretowego zasiądą w tym roku Henryk Sawka, Katarzyna Pakosińska i
Artur Andrus. Dwoje ostatnich wystąpi też w sobotę o godz. 21 w Słowianinie w Impro z Gwiazdami,
czyli wybuchowej mieszance gier improwizacyjnych w wykonaniu warszawskiej grupy PRZYJEZDNI
oraz wspomnianych gwiazd: Katarzyny Pakosińskiej, znanej z charakterystycznego śmiechu artystki
kabaretowej, współzałożycielki Kabaretu Moralnego Niepokoju; Artura Andrusa, redaktora trójkowej
„Powtórki z rozrywki”, legendarnego gospodarza spotkań kabaretowych w warszawskiej "Piwnicy
pod Harendą" oraz Wojtka Tremiszewskiego, trójmiejskiego aktora i reżysera związanego z
niegdysiejszym Kabaretem LIMO. Przyjezdni zaimprowizują ze swoimi gośćmi cykl krótkich skeczy i
piosenek, bazujących na formule popularnego amerykańskiego show Whose Line?, gdzie komicy
odgrywają w pełni improwizowane scenki wcielając się w różne postacie przy aktywnym udziale

publiczności. Wszystko w rytm równie improwizowanej muzyki zapewnionej przez szpakowy impro
band.
Jak widać jubileuszowa edycja Festiwalu Komedii SZPAK, to wyjątkowi goście. Niesamowitego
występu nie mogło więc też zabraknąć na finał SZPAKA. W niedzielę 27 listopada o 18:00 w Teatrze
Lalek PLECIUGA zobaczymy Rafała Rutkowskiego w szalonej komedii twórców POŻARU W BURDELU
pt. „Żołnierz Polski”. Będzie to kolejny one man show znanego i lubianego aktora komediowego. Po
brawurowych wcieleniach Rafała Rutkowskiego w SEKSIE POLSKIM i OJCU POLSKIM, które już
wielokrotnie zachwyciły szczecińską publiczność, powraca on jako Pułkownik Gazda, który przeszkoli
nas z podstaw patriotyzmu w niezwykle komiczny sposób.
W tym roku SZPAK wychodzi także w region. Występy stand up comedy Tomasza Nowaczyka i
Krzysztofa Jahnsa odbędą się w Maszewie, Gryfinie i Myśliborzu.

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, a ich
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. Poniżej szczegółowy harmonogram
jubileuszowej, 10. edycji Festiwalu Komedii SZPAK.

10. Festiwal Komedii SZPAK 2016
program
Czwartek / 24.11.2016
16:00 Empik Galeria Kaskada
spotkanie z MUMIO
wstęp wolny
19:00 Sala Koncertowa (dawna Hala Opery)
INAUGURACJA
MUMIO – Welcome Home Boys

Piątek / 25.11.2016
18:00 DK Słowianin
KONKURS STAND UP
Jasiek Borkowski, Tomasz Nowaczyk, Krzysztof Jahns, Tomasz Biskup, Dawid Mbeda Ndege, Patryk
Czebańczuk, Paweł Chałupka
gwiazda wieczoru – Grzegorz Halama
prowadzenie – Damian „Wiking” Usewicz i Grzegorz Dolniak
21:00 Rotunda Północna
Narwani Talk Show
prowadzenie – Piotr Gumulec
drużyny: Grzegorz Halama, Grzegorz Dolniak, Jakub Krzak, Krzysztof Wilkosz, Tomasz Nowaczyk,
Tomasz Biskup
Sobota / 26.11.2016
12:00 – teatr Akademii Sztuki
bajka improwizowana
teatr improwizowany wymyWammy
15:00 – Empik Galeria Kaskada
Katarzyna Pakosińska
promocja książki Malina szał dziewczyna
wstęp wolny
17:00 – DK Słowianin
KONKURS KABARETOWY
Kabaret Budapesz, Kabaret Trzecia Strona Medalu, Grupa Paszkot, Sekcja Muzyczna Kołłątajowskiej
Kuźni Prawdziwych Mężczyzn, Szymon Łątkowski
gwiazda wieczoru – Antoni Gorgoń Grucha
prowadzenie – Piotr Gumulec
jury: Katarzyna Pakosińska, Artur Andrus, Henryk Sawka
21:00 – DK Słowianin
IMPRO Z GWIAZDAMI
impro kolektyw Przyjezdni feat. Katarzyna Pakosińska, Wojtek Tremiszewski, Artur Andrus
prowadzenie – Grzegorz Dolniak

23:00 – Rotunda Północna
after SZPAK – tańce, hulanki, swawole
Niedziela / 27.11.2016
12:00 – teatr Akademii Sztuki
bajka improwizowana
impro kolektyw Przyjezdni
16:00 Empik Galeria Kaskada
spotkanie z Rafałem Rutkowskim
wstęp wolny
18:00 Teatr Lalek Pleciuga
SPEKTAKL FINAŁOWY
Rafał Rutkowski
ŻOŁNIERZ POLSKI
SZPAK W REGIONIE
Tomasz Nowaczyk i Krzysztof Jahns stand up comedy - wstęp wolny
26.11 (sobota) g. 17:00 Maszewo, Ośrodek Kultury i Sportu w Maszewie
26.11 (sobota) g. 20:30, Gryfino, Gryfiński Dom Kultury,
27.11 (niedziela) g. 19:00, Myślibórz, Myśliborski Dom Kultury

10. Festiwal Komedii SZPAK 2016
bilety
INAUGURACJA: MUMIO – Welcome Home Boys: 60 zł, 70 zł, 80 zł
Konkurs stand-up: 25 zł
Narwani Talk Show: 10 zł
SZPACZEK DLA DZIECI: 20 zł dziecko, 15 zł opiekun (jeden spektakl)
Konkurs kabaretowy: 25 zł
IMPRO Z GWIAZDAMI: Przyjezdni feat. K. Pakosińska, W. Tremiszewski, A. Andrus: 35 zł
after SZPAK: 10 zł (z którymkolwiek biletem na SZPAK-a wstęp gratis)
SPEKTAKL FINAŁOWY: Rafał Rutkowski – ŻOŁNIERZ POLSKI: 60 zł

Bilety do nabycia:
www.szpak.info.pl/bilety oraz na bilety.fm
Sprzedaż stacjonarna:
Punkt Obsługi Klienta bilety.fm, Zamek Książąt Pomorskich, ul. Korsarzy 34 (CIKIT)

10. Festiwal Komedii SZPAK 2016
kontakt

Patryk Stanisz, dyrektor festiwalu
Tel. 503 638 334, e-mail: patryk@szpak.info.pl
Grzegorz Dolniak, dyrektor artystyczny
Tel. 518 331 304, e-mail: grzegorz@szpak.info.pl
Marika Gołda, rzeczniczka prasowa
Tel. 601 956 111, marika@szpak.info.pl

10. Festiwal Komedii SZPAK 2016
organizatorzy, donatorzy, partnerzy

Organizator
Winda Kreatywnych

Dofinansowanie
Miasto Szczecin
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Partnerzy
Drukarnia Kadruk
Hotel Campanile Szczecin
home.pl
Dom Kultury Słowianin
Akademia Sztuki
Szczeciński Inkubator Kultury
ekabaret.pl
Rotunda Północna
Baszta nieruchomości
Evil Steak House
Teatr Lalek Pleciuga

Patroni medialni
Radio Złote Przeboje
wSzczecinie.pl
TVP Rozrywka

10. Festiwal Komedii SZPAK 2016: INAUGURACJA: MUMIO – Welcome Home Boys
24 listopada 2016

czwartek

19.00

Sala Koncertowa

bilety: 60/70/80 zł

Jedna z najbardziej rozpoznawalnych i wszechstronnych
grup artystycznych Mumio, znana m.in. ze spektaklu pt.
„Kabaret Mumio” i kultowych reklam sieci komórkowej,
powraca w wielkim stylu! Już 24 listopada szczecińska
premiera spektaklu Welcome Home Boys! To nie jest
zwykły teatr – to kinoteatr, którego w tak
rozbudowanej formie w naszym kraju jeszcze nie było.
Ojciec umarł, w pustej kuchni wiejskiej chaty stoi
trumna… ale smutny początek... Tak zaczyna się pełna
komizmu i nieoczekiwanych zwrotów akcji historia
dwóch braci, którzy po śmierci ojca wyruszają w
niezwykła podróż. Będziemy w lesie, pociągu, pałacu
baśniowego królestwa, szkole 37, starym młynie,
mieszkaniu prywatnym, piekarni z lat 70-tych, kawiarni,
na wojnie w okopach, przejedziemy się na saturatorze,
by w końcu wrócić do prawdziwego domu. Jednym słowem i wcale nie przypadkiem po
stanozjednoczoniańsku: Welcome Home Boys.
Niezwykłe przedstawienie Welcome Home Boys, którego premiera odbyła się podczas 37. Przeglądu
Piosenki Aktorskiej w oryginalny sposób łączy kino z teatrem. To połączenie tworzy swoistą zabawę z
widzem, który w wielu sytuacjach nie będzie wiedział kiedy właściwie ogląda film, a kiedy teatr.
Dopełnieniem będą motywy ludowe i baśniowe w charakterystycznym dla Mumio abstrakcyjno –
absurdalnym sosie okraszonym muzyką na żywo.

10. Festiwal Komedii SZPAK 2016: konkurs STAND UP
25 listopada 2016

piątek

18.00

Dom Kultury Słowianin

bilety: 25 zł

Konkurs stand up, w którym zmierzą się komicy z całej
Polski. W szranki stanie siedmiu stand up’erów, którzy
zaprezentują
fragmenty
swoich
najlepszych
programów. To publiczność zdecyduje kto stanie na
podium. Na tej imprezie zdecydowanie nie może
zabraknąć fanów ostrego humoru!
Gwiazdą wieczoru będzie Grzegorz Halama.
Prowadzenie – Damian „Wiking” Usewicz i Grzegorz
Dolniak.

Jasiek Borkowski
Jasiek Borkowski jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i
charakterystycznych polskich komików. Występować zaczął dzięki
Stand-up Polska w 2010 roku, zdobywając w tym czasie uznanie i
sympatię widzów, swoim zaskakującym i emocjonalnym stand-upem.
Występował m.in. w Comedy Central Prezentuje, u Kuby
Wojewódzkiego, TVP2 w programie „Tylko Dla Dorosłych” oraz na
roastach Szymona Majewskiego i Tego Typa Mesa. Jego przemyślenia i
wnioski szokują jego samego co jest powodem jego…kolejnych
wniosków i kolejnych przemyśleń.

Tomasz Nowaczyk
Tomek Nowaczyk to jeden z najciekawszych komików w Polsce, a już
na pewno w Kościanie. Zwycięzca konkursu One Ryj Show podczas
XIX Rybnickiej Jesieni Kabaretowej 2014. Jeden z najbardziej
energetycznych komików, na scenie daje z siebie wszystko i jeszcze
trochę. Członek kabaretu Czesuaf, nałogowy biegacz (kilkanaście
ukończonych maratonów i żyje!), autor wierszy dla dzieci. Jako
stand-uper tworzy wybitnie nie dla dzieci. Stworzył już trzy godzinne
materiały stand-upowe, ostatni nosi tytuł „Myślę, więc gadam”. Tytuł
ma sugerować, że Tomek dużo myśli. Bez wątpienia dużo gada.
Podobno w nowym materiale wypowiada około 6.000 słów. W tym
parę niecenzuralnych. Tomek ma wielu fanów, z tym że nie wszyscy
już o tym wiedzą. Występował na wielu scenach w całej Polsce, a
także na ekranach telewizorów w programie Tylko dla Dorosłych
(TVP2) oraz relacji z Rybnickiej Jesieni Kabaretowej (Polsat).

Krzysztof Jahns
Krzysztof Jahns na co dzień występuje w Warszawie, ale
stand-up aktywnie rozkręca w Poznaniu, jako gospodarz
dwóch scen. Pomysłodawca i organizator Poznańskiego
Festiwalu Stand-up'u. Występował w wielu miastach, jak i
przed publiką w najprawdziwszym więzieniu. Laureat
konkursu stand-up'owego UW oraz zwycięzca Warszawskiego
Festiwalu Stand-up'u.
Znany ze spychania fok do morza, spalonych tostów i żartów
bez puent. Jego występy krążą wokół spraw codziennych,
celnie punktując rzeczywistość. Piotruś Pan, który z gracją
wbija szpilę sarkazmu w nasze nawyki i zwyczaje, baczny
obserwator relacji damsko-męskich.

Tomasz Biskup
Tomasz Biskup to jeden z niewielu na świecie biskupówateistów. Kabareciarz, który uśmiecha się rzadziej, niż deszcz
pada na pustyni Gobi. Mimo to potrafi być śmieszny. Poza
tym estradowy człowiek orkiestra. Wystawia stand-up, gra w
kabarecie PUK, zakładał jedną z pierwszych grup
improwizacyjnych w Polsce – AD HOC. Prowadzi też bloga
www.jegoeminencja.pl .

Dawid Mbeda Ndege
David Mbeda Ndege to pierwszy polski ciemnoskóry stand-uper. Na
co dzień student medycyny, puzonista i członek ekipy Comedy Lab z Krakowa.
Ma dwa marzenia w życiu, do których podchodzi śmiertelnie poważnie - zabić
kogoś śmiechem i uratować komuś życie. Publiczność docenia jego dystans
do siebie oraz celne spostrzeżenia, żarty z absurdów dnia codziennego,
hirsutyzmu i żuli. Uwaga - nie ma co liczyć na wulgaryzmy - wszak polski
język, piękny język!

Patryk Czebańczuk
Patryk Czebańczuk – wzorem pewnego słynnego kota z miasta Łodzi
pochodzi. Jak twierdzą dobrze poinformowani - jest to jednostka
obdarzona niebywale ogromnym talentem zamkniętym w małym
ciele. Charyzmatyczny, pewny siebie, nie boi się poruszyć nawet
najbardziej kontrowersyjnego tematu. Jedni go kochają za to, że jest
dobrym komikiem, drudzy go nienawidzą za to, że jest dobrym
komikiem. Zawsze stara się skłonić widza do myślenia!

Paweł Chałupka
Paweł Chałupka w zasadzie chciał zostać pilotem,
ale okazało się, że to bardzo... wysoko, a on ma lęk
wysokości! I to do tego stopnia, że mdli go, gdy
ogląda "Top Gun". Ma również wiele innych
ciekawych lęków, na które jeszcze nikt nie
wymyślił nazwy. Na scenie lubi naśladować głosy
oraz robić dziwne miny. Co zapewne kiedyś ktoś
określi jako chorobę… i ładnie opisze.

Grzegorz Halama – gwiazda wieczoru
Grzegorz Halama to polski aktor kabaretowy, filmowy,
teatralny, parodysta.
Występuje pod szyldem „Grzegorz Halama Oklasky”. Jest związany
z tak zwanym Zielonogórskim Zagłębiem Kabaretowym oraz
środowiskową wytwórnią filmową A'YoY. Nakręcił w jej ramach
wiele własnych krótkich form filmowych, a zagrał między innymi w
filmie Robin Hood - czwarta strzała oraz jedną z głównych ról w
filmie Nakręceni. Był członkiem kabaretu Hi-Fi do zakończenia jego
działalności. Stał się popularny dzięki oryginalnej roli Śpiewającej
Bakterii oraz parodii piosenek hip-hopowych pt. „Śpiworki”. Z tej
piosenki pochodzi słynny tekst "Ja wiedziałem, że tak będzie". W
sierpniu 2000 piosenka ta przez trzy tygodnie utrzymywała się na
pierwszym miejscu Listy Przebojów Trójki. Wykreował
parodystyczną postać „mało inteligentnego” Pana Józka –
hodowcy drobiu z Chociul, który bardzo chętnie udziela się we
wszelkich wywiadach. Pierwowzorem tej postaci jest nauczyciel
Koszalińskiego Zespołu Szkół Elektroniczno Elektrycznych, do którego uczęszczał Grzegorz Halama.

10. Festiwal Komedii SZPAK 2016: Narwani Talk Show
25 listopada 2016

piątek

21.00

Rotunda Północna

bilety: 10 zł

Nowość na SZPAK-u! Tego jeszcze nie było.
Uczestnicy i gwiazdy festiwalu zmierzą się w
zwariowanym Talk Show przygotowanym przez
wrocławską grupę NARWANI Z KONTEKSTU.
Narwani Talk Show to pełna humoru i ciętych
ripost rywalizacja między dwiema drużynami
złożonymi z komików, którzy będą musieli
wykonywać przeróżne, zawiłe zadania i
odpowiadać na naprawdę pokręcone pytania.
Wszystko w luźnej, klubowej atmosferze Rotundy
Północnej.

Prowadzenie – Piotr Gumulec
drużyny:
Grzegorz Halama, Grzegorz Dolniak, Jakub Krzak,
Krzysztof Wilkosz, Tomasz Nowaczyk, Tomasz Biskup

10. Festiwal Komedii SZPAK 2016: SZPACZEK dla dzieci
26 listopada 2016
27 listopada 2016

sobota
niedziela

12.00
12:00

Teatr Akademii Sztuki
Teatr Akademii Sztuki

Bilety: 15/20 zł
dziecko/opiekun

SZPACZEK DLA DZIECI to cykl wydarzeń dla najmłodszych
odbywający się w ramach 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! Bajki
improwizowane to przede wszystkim praca z wyobraźnią i
kreatywnością dziecka. To wyjątkowe spektakle, które dzieci
nie tylko obejrzą, ale i wykreują! Dodatkowo 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.
26.11, godz. 12, Teatr Akademii Sztuki - WymyWammy
Żeński teatr WymyWammy z Bydgoszczy podczas
pokazów improwizowanych tworzy rzeczywistość
teatralną spontanicznie, bez scenariusza, reagując na
nieprzewidywalne, niczym nieskrępowane sugestie
widzów. Poszerzają granice teatru i rozprzestrzeniają
impro zapał. Stawiają na babską, nieprzeniknioną naturę,
elektryzującą energię, wulkan pomysłów i błyskotliwych
skojarzeń, czego nie zabraknie również podczas
spektaklu w ramach SZPACZKA DLA DZIECI. Bajki
improwizowane to bowiem spektakle współtworzone przez dzieci, podczas których aktorzy realizują
wszystkie pomysły najmłodszych i zaproszą ich do czynnego udziału w wydarzeniu.
27.11, godz. 12, Teatr Akademii Sztuki – Impro kolektyw Przyjezdni
Impro kolektyw "Przyjezdni" to teatr improwizowany,
w skład którego wchodzą artyści z całej Polski, których
drogi zbiegły się w stolicy. Przyjechali do Warszawy,
by improwizować! Stanowią kolektyw aktorów,
kabareciarzy, konferansjerów, a nawet rysowników i
tancerzy. Ta wrząca, interdyscyplinarna mieszanka
talentów, zalet, cnót, przymiotów wręcz boskich,
znalazła ujście w jednej z najbardziej żywiołowych i
interaktywnych form scenicznych – improwizacji.
Podczas spektaklu w ramach SZPACZKA DLA 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 na scenie będzie więc spontanicznie
tworzona przez najmłodszych widzów i z ich udziałem.
Spektakle improwizowane skierowane są do widzów od lat 4
Czas trwania spektaklu : 45min

10. Festiwal Komedii SZPAK 2016: konkurs kabaretowy
26 listopada 2016

sobota

17.00

Dom Kultury Słowianin

bilety: 25 zł

Wieczór dla prawdziwych fanów SZPAK-a. Już 10 raz na szczecińskiej scenie pojawią się najlepsze
kabarety młodego pokolenia. Fani kabaretu po prostu muszą zobaczyć jubileuszowy, 10. konkurs. Jak
zawsze wybraliśmy najlepszych z najlepszych i to właśnie oni starać się będą o serca szpakowej
publiczności. Czeka nas zapewne porządna dawka świeżego podejścia do kabaretu. Zwieńczeniem
wieczoru będzie występ ubiegłorocznego zwycięzcy – Antoniego Gorgonia Gruchy, który nie tylko
wygrał głosami jury, ale zgarnął też Nagrodę Publiczności 9. SZPAK-a.
Prowadzenie – Piotr Gumulec
Jury: Katarzyna Pakosińska, Artur Andrus, Henryk Sawka

Kabaret BudaPesz
„Buda” inaczej szkoła, „Pesz” wprowadzanie ludzi w z
akłopotanie. BudaPesz to szkoła wprowadzania
ludzi w zakłopotanie.
Założycielami są Adam Wacławiak i Marek Stawarz.
Obydwaj panowie przez lata współtworzyli literacki
kabaret 7 minut po z Krakowa. Wraz z formacją zdobyli
nagrody na najważniejszych polskich przeglądach
kabaretowych - w tym podwójne zwycięstwo na PACE.
Obecnie kontynuują działalność w dwuosobowym
składzie, ale tym samym alternatywnym stylu.

Kabaret Trzecia Strona Medalu
Kabaret Trzecia Strona Medalu to uczestnicy ponad
50 Festiwali Kabaretowych, laureaci 41 nagród i
wyróżnień. Mieszkańcy głębokiego Podkarpacia,
ludzie Dalekiego Wschodu. Inteligentni, przystojni,
zabawni – tylko tego im brakuje. Czterech facetów i
jedna gitara. Ostatni kabaret rodem z Przemyśla
tworzył około 100 lat temu. Bawią, uczą, a gitarzysta
dobrze śpiewa.

Grupa Paszkot
Kilkoro znajomych z Warszawy miało już dość
telewizyjnych kabaretów, od 20 lat powtarzających
żarty o teściowych. Pod wpływem tej irytacji
powstał kabaret literacki Paszkot, który w swojej
twórczości stara się sięgać do tradycji kabaretu
literackiego oraz do głębokich pokładów absurdu
dnia powszechnego.

Sekcja Muzyczna Kołłątajowskiej Kuźni Prawdziwych Mężczyzn
Grupa komediowo muzyczna, której występy to
humorystyczne piosenki połączone ze zgrabną
konferansjerką. Ma za sobą parę tytułów i
nagród na festiwalach piosenki autorskiej,
poetyckiej, studenckiej oraz na przeglądach
kabaretowych. W repertuarze zgromadzili
bardzo wiele różnych utworów, w różnorodnych
konwencjach. Posiadają piosenki o zwierzętach i
miłości przetykane opowieściami o trudach życia,
biedzie, rozczarowaniach i o nich samych - prostych ludziach, którym w zasadzie nic nie wyszło.
Spotkanie z nimi to śmiech przez łzy. Też ze śmiechu. Starają się łączyć dowcip i chłopięcą nostalgię z
bezpretensjonalną i absurdalną poezją. W krótkim czasie wytworzyli swój własny, rozpoznawalny styl
na pograniczu sceny muzycznej i kabaretowej.

Szymon Łątkowski
Był prezenterem poznańskiego Radia Afera, gdzie prowadził i
produkował autorski program rozrywkowy „Maszynowy” oraz
audycje poranne „Aferanki” i pasmo popołudniowe
„Hurtownie”. W 2013 roku poświęcił się solowej karierze
kabaretowej.
Jego występy to rozrywka dla każdego. Mieszanka komedii,
kabaretu i stand-up’u. Prezentuje humor inteligentny,
błyskotliwy pełen absurdu ironii i ciekawych obserwacji
rzeczywistości, czego dowodem są liczne nagrody i
wyróżnienia, jak m.in.: wyróżnienie – 31. PAKA, I Miejsce –
32. Turniej Małych Form Satyrycznych Bogatynia, II Miejsce i
Nagroda Publiczności – Festiwal Fermenty Bielsko-Biała, I
Nagroda – Przegląd Kabaretów Taakie Jaja Werbkowice, I
Nagroda i Nagroda Publiczności – Nowotomyski Przegląd Kabaretowy, I Nagroda – Bałtyckie Wieczory
Kabaretowe Koszalin, II Nagroda – Przegląd Kabaretów Kopytko Toruń, II Nagroda – Przegląd
Kabaretów Koziołek Poznań.

Gwiazda wieczoru - Antoni Gorgoń Grucha
Patriota, anarchista, samotny lider bez partii, swojski mąż
stanu, polityk, a zarazem działacz społeczny, nie szczędzi
mocnych słów na polu polityki, życia publicznego, kultury i
sztuki. Zaskakujący, kontrowersyjny do bólu, wytyka błędy i
mówi to, co każdy chciałby usłyszeć, ale boi się głośno
mówić.
Jeśli ktoś nadal nie wie, na kogo głosować w nadchodzących
wyborach, to oto jedyny, słuszny kandydat na prezydenta,
startujący w wyborach parlamentarnych. Lider bez partii,
głos Zagłębiaków, czyli Antoni Gorgoń Grucha, w którego
postać wciela się dąbrowski stand-upowiec Damian Kubik
zwycięzca 9. SZPAKA (nagroda główna i nagroda publiczności)

10. Festiwal Komedii SZPAK 2016: SZPAK W REGIONIE
Tomasz Nowaczyk i Krzysztof Jahns stand up comedy
26 listopada 2016

sobota

27 listopada 2016

niedziela

17.00
20:30
19:00

OKiS, Maszewo
GDK, Gyfino
MDK, Myślibórz

Wstęp wolny

10. Festiwal Komedii SZPAK 2016: IMPRO Z GWIAZDAMI impro kolektyw Przyjezdni feat.
Katarzyna Pakosińska, Wojtek Tremiszewski, Artur Andrus
26 listopada 2016

sobota

21.00

Dom Kultury Słowianin

bilety: 35 zł

Przed widzami 10. SZPAKA pełna humoru wybuchowa
mieszanka gier improwizacyjnych w wykonaniu
warszawskiej grupy PRZYJEZDNI oraz gwiazd: Katarzyny
Pakosińskiej, znanej z charakterystycznego śmiechu
artystki
kabaretowej,
współzałożycielki
Kabaretu
Moralnego Niepokoju; Artura Andrusa, redaktora
trójkowej „Powtórki z rozrywki”, legendarnego gospodarza
spotkań kabaretowych w warszawskiej "Piwnicy pod
Harendą" oraz Wojtka Tremiszewskiego, trójmiejskiego
aktora i reżysera związanego z niegdysiejszym Kabaretem
LIMO.
Przyjezdni zaimprowizują ze swoimi gośćmi cykl krótkich
skeczy i piosenek, bazujących na formule popularnego
amerykańskiego show Whose Line?, gdzie komicy odgrywają w pełni improwizowane scenki wcielając
się w różne postacie przy aktywnym udziale publiczności. Wszystko w rytm równie improwizowanej
muzyki zapewnionej przez szpakowy impro band.
Prowadzenie – Grzegorz Dolniak

10. Festiwal Komedii SZPAK 2016: spektakl finałowy Rafał Rutkowski
ŻOŁNIERZ POLSKI
27 listopada 2016

niedziela

18.00

Teatr Lalek PLECIUGA

bilety: 60 zł

Żołnierz Polski to kolejny one man show znanego i lubianego
aktora komediowego Rafała Rutkowskiego. Po brawurowych
wcieleniach w SEKSIE POLSKIM i OJCU POLSKIM, , które już
wielokrotnie zachwyciły szczecińską publiczność, 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.
Jedno jest pewne - wybuchowa mieszanka inteligentnych i
prześmiesznych tekstów z brawurowym wykonaniem Rafała
Rutkowskiego to gwarancja udanej zabawy.

