Kabarety i Festiwal Piosenek Nieuczesanych
Przez cztery dni (17-20.10) Piotrków Trybunalski będzie gościł największe gwiazdy sceny
kabaretowej i rozrywkowej.
Już po raz kolejny wydarzenie będzie połączeniem sztuki kabaretowej, teatralnej oraz wokalnej.
Gwiazdami tegorocznej edycji będą m.in.: Artur Andrus, któremu towarzyszyć będą Joanna
Kołaczkowska, Hanna Śleszyńska, Magda Umer, Alicja Majewska z Włodzimierzem Korczem oraz
kabaret „Chyba”, „GRUPA AD HOC” oraz Abelard Giza.
W czwartek (17.10) na scenie zaprezentuje się Artur Andrus z towarzyszeniem Joanny
Kołaczkowskiej, Hanny Śleszyńskiej i Magdy Umer. Artyści wystąpią pod wspólnym szyldem: DUŻO
KOBIET, BO AŻ TRZY.
Gospodarzem wieczoru będzie człowiek orkiestra, czyli Artur Andrus - dziennikarz, piosenkarz,
poeta, artysta kabaretowy, komentator „Szkła kontaktowego”, a na co dzień redaktor „Powtórki z
rozrywki” emitowanej na antenie Programu 3 Polskiego Radia.
Towarzyszyć mu będą trzy cudowne artystki: Joanna Kołaczkowska - uwielbiana przez publiczność,
weteranka polskiej sceny kabaretowej (ponad 30 lat w kabarecie); Hanna Śleszyńska - jedna z
najbardziej wszechstronnych i lubianych aktorek, podziwiana z równym entuzjazmem w teatrze,
telewizji, filmie czy kabarecie oraz Magda Umer - piosenkarka kultowa, artystka o rzadko
spotykanej charyzmie, autorka niezapomnianych spektakli i programów telewizyjnych,
poświęconych legendom polskiej piosenki. Razem stworzyli oni program pełen humoru i licznych
anegdot okraszony śpiewem.
Piątek (18.10) przed piotrkowską publicznością wystąpi Alicja Majewska z Włodzimierzem
Korczem. Będzie to wielki, jubileuszowy koncert Alicji Majewskiej, której przejmujące interpretacje
piosenek pisanych głównie przez Włodzimierza Korcza niezmiennie budzą wzruszenie i entuzjazm.
Podczas koncertu usłyszymy największe przeboje artystki: „Odkryjemy miłość nieznaną", „Jeszcze
się tam żagiel bieli", czy „Być kobietą". Pojawią się również najnowsze piosenki z niedawno wydanej
płyty – „Wszystko może się stać".
Natomiast w sobotę (19.10) odbędzie się koncert „IMPRO SHOW”. Będzie to w pełni
improwizowany wieczór komediowy tworzony na podstawie sugestii widowni. Wezmą w nim udział
artyści reprezentujący zarówno klasyczny kabaret – „CHYBA” jak i twórcy na co dzień parający się
improwizacją – „GRUPA AD HOC”. Wszystko to z petardą stand up, czyli Abelardem Gizą.
Ostatni festiwalowy dzień, niedziela (20.10) przyniesie tegoroczną nowość, czyli Trybunałów
„Piosenki Nieuczesane Festival” oraz koncert Katarzyny Groniec „Ach!”. Celem festiwalu piosenki
jest promocja i upowszechnianie aktorskiej piosenki z tekstem.
- Interesują nas w szczególności wartościowe wykonania wokalne, których istotą – poza warstwą
muzyczną – będzie tekst i jego interpretacja. Nad całością niedzielnego festiwalowego dnia będą
czuwać nasi Goście: Katarzyna Groniec, Teresa Drozda, Krzysztof Jaślar i Krzysztof Majchrzak –
mówią organizatorzy Trybunałów.
Uczestnicy wykonają piosenki z kanonu piosenki aktorskiej, tj. repertuaru m.in. Wojciecha
Młynarskiego, Jeremiego Przybory, Agnieszki Osieckiej, Jacques’a Brela, Bertolta Brechta, Leonarda
Cohena, Jonasza Kofty, Czesława Niemena, Toma Waitsa, Kurta Weilla, Włodzimierza Wysockiego,
Edith Piaf i innych. Jury przyzna Główną Nagrodę im. Spana oraz pozostałe nagrody, których łączna
pula wynosi 10.000 zł.
Szczegółowy program znajduje się na plakacie oraz na stronie www.trybunaly.net.

