MOK KŁOBUCK – TEATR „aMOK”
OFERTA WIDOWISKA
TEATRALNO - MUZYCZNEGO

„JAK W PRZEDWOJENNYM KABARECIE”
Szanowni Państwo,
w sezonie artystycznym 2019/2020 MOK w Kłobucku
ma do zaproponowania

spektakl wyjazdowy pt. „Jak w przedwojennym kabarecie”

Bądźcie z nami,, bo RAZEM tworzymy kulturę!
Miejski Ośrodek Kultury
im. Władysława Sebyły

w Kłobucku
ul. Targowa 1, 42 - 100 Kłobuck
tel. 34 317 29 91
www.mokklobuck.pl

OPIS SPEKTAKLU:
TEATR „aMOK” zaprasza na wyjątkową scenę słynnego przedwojennego warszawskiego
Kabaretu „QUI PRO QUO”, który w kwietniu 1919 roku otworzył swe podwoje.
To na niej występował legendarny amant Eugeniusz Bodo, znakomity Konferansjer Fryderyk
Jaroszy, sławne kabaretowe diwy: Hanka Ordonówna, Mira Zimińska, Zula Pogorzelska.
To na tej scenie śpiewano największe przeboje tamtych lat, dzięki niezrównanym mistrzom
pióra: Mariana Hemara, Andrzeja Własta czy Juliana Tuwima.
Powróćmy więc do przedwojennych czasów, do epoki melodyjnej piosenki, epoki Walca,
Tanga i Charlestona, mody Coco Chanel, żydowskich szmoncesów z tamtych lat.
Nasi artyści zaprezentują satyrę sprzed stu lat, która nie traci na aktualności. A przygotowane
widowisko „Jak w przedwojennym kabarecie” oparte na tekstach i piosenkach nieomal
archiwalnych, ma na scenie wydźwięk zaskakująco współczesny.
Przedstawienie jest atrakcyjną propozycją zarówno dla widzów dojrzałych, jak i dla młodzieży.
Usłyszą Państwo wiele przebojów międzywojennego kabaretu i kina.
Zaśpiewajmy wspólnie najpiękniejsze piosenki! Zanurzmy się w klimacie przedwojennego
kabaretu!
Gorąco zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. Liczymy na miłą i owocną współpracę.
Spektakl możemy zorganizować w sobotnie i niedzielne popołudnia bądź wieczory.
(termin do uzgodnienia) Dostępne są również materiały promocyjne: plakaty, zdjęcia.
Czas trwania: 1h 30 min.
Cena programu: do uzgodnienia
Odpowiemy na wszelkie pytania i suges e pod nr tel.
dyrektor MOK w Kłobucku: Olga Skwara - 697 605 572
Instruktor: Beata Górska - Cieślińska - 668 827 674
Akustyk: Wojciech Krysiak - 696 681 901
OBSADA (AKTORSKA I TANECZNA):
Joanna Pilśniak, Małgorzata Jankowska, Katarzyna Owczarek, Karina Kuberska, Izabela Kielech,
Julia Pilśniak, Mariola Jankowska, Natalia Szymańska, Edyta Kowalik, Sylwia Pilśniak, Roman
Wierus, Michał Głąb, Artur Pilśniak, Błażej Kozacki, Łukasz Drzazga.
CHOREOGRAFIA:
Małgorzata Jankowska
SCENOGRAFIA:
Izabela Gęsiarz- Cieplik
REŻYSERIA:
Beata Górska- Cieślińska

RIDER TECHNICZNY:
Przestrzeń gry to prostokąt o wymiarach min. 8m (głębokość) x 10m (szerokość)
Wejście aktorskie zza kulis bocznych po obu stronach sceny. Swobodne dojście do garderoby.
Scenograﬁę tworzą oświetlone trzystopniowe schody wykonane z podestów scenicznych ze
scenką. Elementy stałe ustawione po obu stronach sceny: po dwa stoliki z krzesłami.
Elementy wnoszone na scenę i znoszone w trakcie spektaklu: sofa, stolik.
Wykorzystanie w spektaklu maszyny do dymu i sprzętu oświetleniowego.
OŚWIETLENIE:
Zapewnione przez Organizatorów do wykorzystania
- Wymagany punktowy reﬂektor teatralny 1-2 kW lub opcjonalnie urządzenie typu beam.
- Preferowane reﬂektory teatralne, frontowe szt. 4-8 (światło białe, ciepłe) lub opcjonalnie
urządzenia ruchome typu wash (wymagane światło białe, ciepłe).
- Nad środkiem sceny urządzenie typu wash/beam w celu doświetlenia z góry pozycji aktora.
- Reﬂektory RGB/RGBW 2-4 szt - na froncie sceny lub wiszące nad sceną, opcjonalnie
urządzenia ruchome typu wash RGB/RGBW.
- Sunstrip 12 szt. lub opcjonalnie urządzenia typu LedBar 24x3 (wymagany efekt sunstrip).
Urządzenia umieszczone między schodami.
- Sterownik oświetlenia (w przypadku zastosowania urządzeń ruchomych) najlepiej Mar n
M-PC, opcjonalnie laptop z dobrej jakości konwerterem USB-DMX, używany program
najlepiej Mar n M-PC. W przypadku nie używania urządzeń ruchomych opcjonalnie Stół
oświetleniowyz możliwością tworzenia i zapisu scen świetlnych.
- Wymagana osoba znająca działanie sterownika oświetlenia.
DŹWIĘK:
System nagłośnienia pokrywający 100% widowni, stół realizatorski dla akustyka -mikser
akustyczny dobrej klasy z podgrupami (min. 8 wejść ) 8 mikrofonów nagłownych dla aktorów,
możliwość odtwarzania muzyki w formacie MP3, dwa odsłuchy sceniczne.
Czas montażu scenograﬁi, próby, świateł dźwięku: min. 2.5-3 h
Czas demontażu: 1.5 h.
Organizator zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z wypożyczeniem mikrofonów
nagłownych i zapewnieniem transportu.

