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Vám zaručuje
spoustu vzrušení:

Skvělé, zábavné texty pisníček.
Hudba s kvalitním kabaretním nádechem.
Koncerty, na kterých budete válet se smíchy.

Ocenění a
úspěchy
Naše písničky a vtipy se dočkaly mnohých
ocenění. Během třicáté edice prestižního
kabaretního festivalu PAKA vyhráli jsme cenu
pro nejlepši písničků a v hlavní soutěži jsme
skončili třetí.
Na jedním z největšich kabaretnich eventu
v Polsku MULATKA jsme dobyli první místo.
Jako prvni jsme také skončili na festivalu
studentské písnički YAPA 2014, kde jsme také
získali cenu publika.
Dvakrát (v roce 2012 a 2013) jsme získali
cenu za kreativní a netradiční umělecký postoj
na studentském festivalu FAMA.

Další oceněni zahrnuje třeba GRAND PRIX
na soutěží Chceté být hvězdou kabaretu?
Od října 2014 stále spolupracujeme s pořadem Akademie Zábavy ve třetím programů
Polskégo Rozhlasu. Hostili jsme také v pořadu
Díky Bohu už víkend ve druhém programů
Polské Televize a v pořadu Kabarét v Szczecině.
Dáli jsme stovky koncertů v celém Polsku,
ve společnosti s takovými celebrity polské
scény jako Kabaret Hrabi, Artur Andrus, Zenon
Laskowik, Leszcze nebo Skupina MoCarta.

Sledujte
nás
„WYZNANIE”
(„Vyznání”)

„NIE KOCHAM CIĘ WCALE”
(„Vůbec tě nemiluju”)

„SUPERBOHATER”
(„Superhrdina”)

„ŚWIAT JEST NIESPRAWIEDLIWY”
(„Svět je zřejmě nespravedlivý”)

CO
NABÍZIME?
Setkání s námi není jen setkání s písničkou.
Kromě připravených programů můžeme
taký nabídnout speciální repertuár dle
požadavky, atˇ to bude folk, lyrika nebo
kabaret, seriózně nebo méně seriózně.
Desítky koncertů jsou důkazem, že
dokažeme pobavit publiku v každem věku.
Zahrajeme všude, a každý bude spokojen. Můžeme hrat venku, v lokalu, lze
nás taký pozvat na soukromé kamerální
setkání v nějákem nekonvenčním prostředí.
Dovedeme taký povést show, vymyslit
scenář nebo napsat příležitostnou skladbu.

Řekli o nás
Ti kluci vyhráli dvakrát a to dvakrát za
sebou Cenu Maksa Szoce. Tím si zasloužili
jméno největších bláznů festivalu. Kdyby
neexistovali, tak museli bychom si je patrně
vymyslit.
Alicja Sawicka (ředitelka festivalu FAMA,
Świnoujście)

To co dovedli bylo překvapení pro
všechny. To bylo takový zvláštní, jako čerstvý vánek. Závidím im toho bláznovství,
toho „to nevadí že zítra je další den, dneska
je ještě večer“. Jsou skvělí.
Przemysław ‘Sasza’ Żejmo – Kabaret Jurki

Nevím, odkud jste se vzali, z jaké univerzity jste a jak jste byli vychovani, ale
něco takového vidím poprve za více než
dvacet let. Prosím Vás o jenom jednu věc:
neučte se nikdy hrát ani spívat, protože
tehdy ztratíte celý kouzlo.
Andrzej Talkowski – Kabaret Kuzyni,
Piwnica Pod Baranami

Název skupiny a texty jejich písniček
hovoří samy za sebe. Jsem malý holoubek
a Vůbec tě nemiluju. Zeptej se kraba, Svět
je zřejmě nespravedlivý a Už je čas jít na
kozácké pláně. Dávejte si na ně pozor! Jsou
poutavě divní.
Natalia Grzeszczyk
(Třetí prográm Polského Rozhlasu)
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Spojujeme vtip a mužskou nostalgii s upřímnou a absurdní
poézii.
V kratkém času vytvořili jsme svůj vlastní, poznatelný
styl na hranici hudební a kabaretní scény. Šikovně
zahrnujeme inspirace a motivy se všech hudebních
žánru.
Kreslíme svůj vlastní obraz světa ve křivém
zrcadle černého humoru. V našém repertoáru
najdete písnički o zvířatech a lásce, snazích
života, chudobě a prostých lidéch, kterým
skoro nic v životě nevyšlo.
Setkání s naší Kovárnou Opravodových
Mužů je ale nejen smích s naších kompleksu, ale taký totální satira na
současnost a skvělá zábava s drobátkem
zamyšlení.
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