
“Świrowisko”
czyli Doniesienia oraz Pogłoski

z Domu Specjalnej Troski



Program Kabaretowy „Świrowisko” – czyli Doniesienia 

oraz Pogłoski z Domu Specjalnej Troski, to próba pokazania 

w krzywym zwierciadle naszej, obyczajowości, przywar, absurdów, 

które są obecne w otaczającej nas rzeczywistości. 

Nikogo personalnie nie ośmieszamy i nie obrażamy. 

Pokazujemy głupotę ludzką, niezależnie od opcji politycznych, 

pochodzenia społecznego, czy statusu zajmowanego 

w społeczeństwie. 

Niestety na każdym kroku spotykamy: niedoskonałe 

prawo, prywatę, pyskówki pseudo-polityków oderwanych 

od rzeczywistości, niekompetentnych ludzi na stanowiskach, 

problemy w służbie zdrowia i programy rozrywkowe, 

gdzie poziom artystyczny wykonawców oceniany jest 

ilością  wysyłanych sms-ów. 

Problem edukacji naszych najmłodszych, patologie związanie 

z rodziną i alkoholem, to również tematy poruszane w sposób 

satyryczny w programie. 

Poprzez teksty mówione, piosenki, oraz scenki satyryczne, staramy 

się w sposób zabawny obnażać te nasze przywary 

i unaoczniać widzom,  co dzieje się w naszym „wesołym” kraju. 
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W spektaklu bierze udział czworo wykonawców - zawodowych 

artystów. Mirosław Rymarz - aktor, piosenkarz, reżyser.   

Jan Mazur - artysta estradowy, kompozytor, autor muzyki 

do piosenek, muzyki do spektakli teatralnych, aranżer. 

Beata Andraszewicz - artystka musicalowa, estradowa i kabaretowa. 

Wojciech Cieślak - muzyk, piosenkarz, artysta kabaretowy. 

Teksty piosenek Mirosław Rymarz, muzyka Jan Mazur.

Zachęcam do skorzystania z naszej oferty. Liczymy na miłą 

i owocną współpracę, oraz dobrą zabawę. 

                          Z poważaniem,
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Informacja ogólna:

Czas Trwania: 90 minut
Osoba kontaktowa:
Mirosław Rymarz
502 082 720
58 671 24 73
mir-arz@o2.pl



Teatr Muzyczny HALS
ul. Radosna 9, 84-207 Bojano (k. Gdyni)

 tel: 502 082 720

mir-arz@o2.pl
www.teatr-hals.pl

Nasza oferta 
programów i spektakli:

Programy estradowe - grane w salach,  jak również  plenery
Piosenka jest dobra na wszystko

Morskie Opowieści

Świrowisko... doniesienia oraz pogłoski z domu specjalnej troski

Programy dla dzieci
Kolorowy czas bajek

Bajkowa Dyskoteka

Spektakle
Ku Europie - czyli wujowe opowieści

Listy z Ameryki

Historie nie zawsze wesołe - z Dziejów leżenia pod stołem

Irlandzki Tancerz - Poetycki spektakl słowno muzyczny

Programy Okolicznościowe
A piosenka za nimi szła

Kolędy i Pastorałki - Koncert świąteczny 

Recitale autorskie 

Kompleksowe nagrania reklam radiowych
Tekst, lektor, podkłady muzyczne, zgrywanie.

Oprawa muzyczna festynów i imprez towarzyskich

Zapraszamy do skorzystania z naszej ofery
oraz życzymy Państwu przyżycia wielu niezapomnianych chwil 

i radości dzięki naszym występom.

Polecamy wszystkim chętnym odwiedzenie naszej strony internetowej 
w celu szerszego zapoznania się z działalnością i twórczością naszego Teatru.


