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Przed nami „ŚMIECHY PO PACHY” i przed nami wystąpi dwa młode, zdolne kabarety: Kałasznikof oraz
FiFa – RaFa.
Kabaret Kałasznikof
Po latach przerwy reaktywował się znany z komediowych scen całej Polski kabaret KAŁASZNIKOF.
W ciągu ostatnich lat Beata Kabzińska i Łukasz Zaczek zbierali doświadczenia w różnych scenicznych
projektach, by teraz w całości oddać się pracy nad nowy programem.
Kabareciarze bawili dotąd widzów głównie dzięki błyskotliwym żartom, które pojawiały się w ich
skeczach z częstotliwością pracy karabinu. Tym razem podawane seriami żarty uzupełnili o
nieprzeciętne wcielenia aktorskie.
Ich programu pt. "Charaktery" to zatrzęsienie żartów oraz odrobina psychologii.
"Charaktery" są anielsko śmieszne i piekielnie delikatne. Lekkie żarty i ostre pointy mieszają się ze
skandalicznie skuteczną grą aktorską.
Dwa słowa od autorów:
"Postawiliśmy sobie za cel by było nie tylko śmiesznie, ale też najbardziej inteligentni jak tylko się da.
Dzięki temu czujemy, że to najlepszy i najbardziej dojrzały program jaki dotąd stworzyliśmy.
Gwarantujemy, że to będzie duże wydarzenie i przestrzegamy - NIE PRZEGAPCIE TEGO"
W skrócie:
KABARET KAŁASZNIKOF
- powstał w 2007 roku
- w 2017 powrócił na sceny i estrady w nowej formule
- jest duetem kompletnie odmiennych osobowości
- stawia sobie za cel by żarty w skeczach padały w tempie karabinu
- już po 2 tygodniach od powrotu na sceny zdobył nagrodę publiczności na XXIII Mazurskim Lecie
Kabaretowym
- prezentuje nowy program pt. "Charaktery"
https://www.facebook.com/KabaretKalasznikof/
Kabaret FiFA- RaFa
FiFa-RaFa to bardzo prężnie rozwijający się kabaret młodego pokolenia. Na swoich występach tworzy
niepowtarzalny klimat.
Zabawa, rozrywka, śmiech - te słowa najlepiej opisują to co dzieje się podczas ich programu.
Prezentują humor uniwersalny, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. W ich skeczach poruszane są
bowiem problemy życia codziennego okraszone nutką absurdu, by przedstawić rzeczywistość w jak
najbardziej krzywym zwierciadle.
FiFa-RaFa to Mateusz, czyli założyciel i lider kabaretu oraz Ola - wisienka na kabaretowym torcie, co
nie dopowie to dowygląda.
Laureaci prestiżowych festiwali kabaretowych takich jak:
Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry,
Mazurskie Lato Kabaretowe MULATKA,
Turniej Małych Form Satyrycznych.
W sumie ich łupem padło około 40 nagród.
Page 1 of 2

„ŚMIECHY PO PACHY” - 28 stycznia
Opublikowany w Opolskie Centrum Kultury (http://ockopolelubelskie.pl)
https://www.facebook.com/kabaretFiFaRaFa/
28.01.2018r. o godz. 17.00
bilety – przed sprzedaż 20zł, w dniu wydarzenia 25zł
sprzedaż sekretariat OCK 81 827 25 67
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