MOK KŁOBUCK – TEATR „aMOK”
OFERTA SPEKTAKLU

„ŚMIECH TO NIE GRZECH”
Szanowni Państwo,
w sezonie artystycznym 2019/2020 MOK w Kłobucku ma do zaproponowania
spektakl wyjazdowy pt. „ŚMIECH TO NIE GRZECH” w wykonaniu ośmiu aktorów
Grupy teatralnej „aMOK”.

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

„Zakonnice tańczą i śpiewają, mówią o swoich pasjach, życiowych wyborach
oraz o codzienności życia za murami klasztoru. Nawiązując bliski kontakt z publicznością,
bawią się konwenansami i łamią stereotypy.”

Proponujemy Państwu musicalową komedię w „brodwayowskim” stylu, zapewniając
świetną rozrywkę pełną muzyki, tańca i śpiewu.
Spektakl możemy zorganizować w sobotnie i niedzielne popołudnia bądź wieczory
(termin do uzgodnienia). Dostępne są również materiały promocyjne: plakaty, zdjęcia.
Odpowiemy na wszelkie pytania i suges e pod nr tel.
dyr. MOK w Kłobucku: Olga Skwara - 697 605 572
Instruktor: Beata Górska - Cieślińska - 668 827 674
Akustyk: Wojciech Krysiak - 696 681 901

OBSADA AKTORSKA:
Joanna Pilśniak, Julia Pilśniak, Małgorzata Jankowska, Katarzyna Owczarek,
Karina Kuberska, Izabela Kielech, Roman Wierus i Artur Pilśniak.
CHOREOGRAFIA:
Małgorzata Jankowska
SCENOGRAFIA:
Izabela Gęsiarz- Cieplik
REŻYSERIA :
Beata Górska- Cieślińska
RIDER TECHNICZNY:
Przestrzeń gry to prostokąt o wymiarach min. 6m (głębokość) x 8m (szerokość)
Wejście aktorskie zza kulis bocznych po obu stronach sceny. Swobodne dojście
do garderoby. Scenograﬁę tworzą 3 lekkie witraże (wys. 3m x szer. 90 cm)
podświetlone - stanowią tło sceny. Elementy stałe ustawione na scenie: dwa
stoliki, dwa krzesła, klęcznik, so a. Elementy wnoszone na scenę i znoszone
w trakcie spektaklu: dwie makiety kartonowe, rekwizyty.
Wykorzystanie w spektaklu maszyny do dymu i sprzętu oświetleniowego.
OŚWIETLENIE:
Zapewnione przez Organizatorów do wykorzystania reﬂektory z rampy, kontry
i światła boczne.

OPIS SPEKTAKLU:
To radosna, rozśpiewana i roztańczona komedia zainspirowana sztuką Dana Goggina
„Nunsense”. Siódemka niezwykle żywiołowych zakonnic wraz z o. Redaktorem postanawia
zdobyć pieniądze na „szczytny cel”. Gdy zabrakło w klasztornej kasie pieniędzy na
pochówek kilku zmarłych tragicznie sióstr, pozostałe przy życiu mniszki organizują
„muzyczne show”,w którym wystąpią one same. Pomysł może wydawać się nieco szalony
i karkołomny, ale staje się punktem wyjścia do świetnej zabawy.
Dzięki tym „występom” dowiadujemy się nieco więcej o każdej z sióstr. Wiemy, jakie
pobudki kierowały nimi w chwili wstąpienia do zakonu, poznajemy ich codzienne radości,
ale i smutki życia za murami klasztoru.
Spektakl niesie ze sobą sporo optymizmu i zachęty do wiary we własne możliwości.
Oczywiście – jak na komedię przystało – przedstawienie jest również okraszone humorem.
Nieco zakręcone, z lekka szalone siostrzyczki są naprawdę przekonywające i bardzo
pomysłowe. Choć spektakl ukazuje zakonnice w habitach z przymrużeniem oka,trudno
uznać ten musical za wywrotowy. Nikt nie będzie tu świadkiem skandalu.
To po prostu dobra komedia z przewrotnym poczuciem humoru.
Czas trwania spektaklu: 1h 20 min. (bez przerwy).

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: ok 1h Czas demontażu: 1 h.
Organizator zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z wypożyczeniem
mikrofonów nagłownych i zapewnieniem transportu.

