Stand-Up Drawsko: Bartek Gajda, Jakub PoczętyBłażewicz

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
24 stycznia 2019, godz. 19:30
W "starym" Ośrodku Kultury przy ul. Piłsudskiego w
DRAWSKU!
Podczas tej imprezy wystąpią dla Was świetni goście:
Jakub Poczęty-Błażewicz
W swoim nowym programie pt. "Ciekawostka" Jakub
idzie inną drogą niż pozostali komicy w Polsce. Nie
jest to set, w którym Kuba goni żartem żart chcąc tylko
powodować spazmy śmiechu. Jest to nieco inne,
wrażliwsze podejście do tematu. Zostaje nam
opowiedziana jednolita historia, wsparta licznymi
anegdotami, ciągle bardzo zabawna, ale posiadająca
coś, czego w polskim stand-upie jeszcze trochę
brakuje: jest to opowieść bardzo osobista i
momentami wzruszająca. Kuba rozlicza się ze swoim
dorastaniem, dysfunkcyjną osobowością i słabościami
w sposób prześmieszny, a przede wszystkim - do głębi
szczery.
50 Twarzy Gajdy czyli Bartosz Gajda.
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Wybitna osobowość, gwiazda estrady, jeden z
najlepszych komików na świecie. Połączenie
najlepszych cech Zbigniewa Buczkowskiego i Gerarda
Depardieu. Gwiazda estrady. Na codzień występuje w
wyśmienitym kabarecie Łowcy.B z którym co roku
dostają kilkaset nagród na przeglądach i festiwalach.
Ogrom jego talentu można docenić oglądając kanał 50
Twarzy Gajdy, który ma ponad 20 mln subskrybentów,
a poszczególne filmiki mają po kilkanaście (słownie
kilkaset) miliardów wyświetleń.Gwiazda estrady. Bilety
na jego stand up wyprzedają się za bezcen a przed
każdym występem zjawiają się koniki oferując bilety
po cenie kilkusetkrotnie wyższej od tych sklepowych.
Doceniony przez najznamienitszych reżyserów,
prawdziwa gwiazda estrady, szarmancki,
oszałamiająco utalentowany. Gwiazda estrady. Gdzie
się nie pojawi, zaraz obok niego zbiera się tłum ludzi,
by posłuchać, co ma do powiedzenia. Jego perlisty
śmiech przeszedł do legendy a lotność żartu nie
przestaje zadziwiać. Kto go zna, ten wie, że można go
było zobaczyć w wielu amerykańskich filmach.
Gwiazda estrady. Któż nie pamięta jego ról w Ace
Ventura czy Gliniarz z Beverly Hills? Nie bójmy się tego
słowa: Polskę ogarnęła Gajdomania. Pozdrawiam
Bartosz Gajda. Sam to pisałem.
Imprezę poprowadzi niezmiennie: Damian "Viking"
Usewicz
Bilety
Link do biletów online:
https://ticketos.pl/event/1585/Stand-UpDrawsko.html
Źródło: https://www.facebook.com/kulturadrawsko/

Media

KOMENTARZE
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
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