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Ośrodek Teatralny KANA w grudniu 
6 – 7 grudnia 

PREMIERA!!! 

godz 19:00  Teatr KANA i KREPSKO theatre group – spektakl “Hotel Misery deLuxe” 

bilety: 15 zł. ulgowe, 20 zł. normalne 

10 – 14 grudnia 

godz 19:00  Teatr KANA i KREPSKO theatre group – spektakl “Hotel Misery deLuxe” 

bilety: 15 zł. ulgowe, 20 zł. normalne 

Uwaga! 12.12 – premiera studencka! Za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej bilety w  

tym dniu w cenie 10 zł. Po spektaklu spotkanie z artystami. 

14 – 15 grudnia 

 

Wokół Tradycji / Spotkanie z tradycją adwentową i kolędniczą 

 

14 – 15.12   warsztaty kolędnicze Scholi Teatru Węgajty 

 

Koszt uczestnictwa w warsztatach: 50 zł 

 

Zapisy na warsztaty: rafal@kana.art.pl 

 

JUŻ NA POCZĄTKU STYCZNIA W TEATRZE KANA!!! 
3 – 4 stycznia 

Projekt OFFenes Berlin 

03.01. Piątek 

18.00 cobratheater.cobra – spektakl „VICE VERSA” \ sala Teatru Kana 

19.30 cobratheater.cobra – spektakl „VICE VERSA” \ sala Teatru Kana 

21.00 koncert zespołu DYZMATRONIC \ Piwnica Kany  

 

mailto:rafal@kana.art.pl


04.01. Sobota 

godz. 15.00 Warsztaty dla organizatorów festiwali: Anne Herwanger 

godz. 18.00 cobratheater.cobra – spektakl „VICE VERSA” \ sala Teatru Kana 

godz. 19.30 cobratheater.cobra – spektakl „VICE VERSA” \ sala Teatru Kana  

godz. 21.00 koncert DICTAPHONE \ sala Teatru Kana 

 

16 – 19 stycznia 

Warsztaty "Zapominanie ciała".  Prowadzenie: Przemysław Błaszczaka – Teatr ZAR 

16 i 17 stycznia od 17-21.00 (czwartek i piątek) 

18 i 19 stycznia od 11-16.30 (sobota i niedziela)  

 

koszt 220 zł za 20 godzin, od osoby za cały kurs / brak możliwości wzięcia udziału w części 

kursu 

zapisy: janek@kana.art.pl lub telefonicznie 91 433 03 88 

 

6 – 7 grudnia, godz. 19:00 Premiera Teatru KANA i KREPSKO theatre group – 

spektakl “Hotel Misery deLuxe” 

Witamy w sławnym niegdyś Hotelu Misery deLuxe, oferującym swym gościom unikalny 

widok na morze straconych nadziei, minionych miłości i radości. 

Każdy stworzony z pasją pokój wyposażono w telewizor, smutną klimatyzację i wesołą 

obsługę hotelową. Pokoje w hotelu urządzone zostały wyłącznie słodkimi łzami, śladami 

miłości i cieniami przelotnych związków. 

Naszym gościom gwarantujemy niezapomniany pobyt z dala od domu oraz doskonałą 

październikową pogodę, również w lipcu. 

Zapraszamy do rozkoszowania się pięciogwiazdkowym dramatem w dwugwiazdkowej cenie. 

W dni deszczowe atrakcyjne zniżki. Czekamy na Ciebie. Specjalność sezonu: utracona 

chwała i stałe zachmurzenie z serdecznymi pozdrowieniami - pracownicy hotelu: 

 

Menedżer recepcji: 

Linnea Happonen 

 

Obsługa hotelowa: 

Bibianna Chimiak, Dariusz Mikuła, Karolina Sabat, Piotr Starzyński, Jiří Zeman 

 

Pokojówka: 

Andrea Szakál 

 

Muzyka w holu: 

Mayim Alpert 

 

Elektryk hotelowy: 

Kauri Klemelä 

 

współkonserwacja: 

Teatr KANA i KREPSKO theatre group 
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inni współpracownicy sezonowi: 

Philip Holm, Ville Niska, Patrik Sedlák, Lukáš Teklý, Tony Wallius 

Międzynarodowa grupa teatralna KREPSKO powstała w Pradze w 2001r. Zaczynając od 

wymagających odwagi, przekraczających prawo improwizacji KREPSKO stworzyło własny, 

unikalny język teatralny oparty na magicznej atmosferze, mrocznych baśniach i absurdalnych, 

tragikomicznych momentach.  KREPSKO często zapożycza z cyrku i teatru lalek, aby 

opowiedzieć  historię bez pomocy słów i dosięgnąć najgłębszych sekretów, emocji widza. 

 KREPSKO wykreowało ponad dwadzieścia spektakli prezentowanych na całym świecie 

zdobywając liczne nagrody.  

Nasz hotel istnieje od wieków dzięki uprzejmości i wsparciu Międzynarodowego 

Funduszu Wyszehradzkiego, Miasta Szczecina oraz Samorządu Województwa 

Zachodniopomorskiego. 

bilety: 15 zł. ulgowe, 20 zł. normalne 

Pokazy popremierowe: codziennie 10 – 14 grudnia, godz. 19:00 

Uwaga! 12.12 – premiera studencka! Za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej bilety w  

tym dniu w cenie 10 zł. Po spektaklu spotkanie z artystami. 

 

 14 – 15 grudnia, Projekt „Wokół Tradycji” Spotkanie z tradycją adwentową i 

kolędniczą 
 

 

Ostatnia w tym roku edycja projektu zostanie poświęcona tradycjom związanym z okresem adwentu i 

Bożego Narodzenia. W ramach kilkudniowych warsztatów prowadzonych przez członków Scholi 

Teatru Węgajty będzie można zapoznać się ze źródłami tradycji muzycznej czasu Bożego Narodzenia 

– program warsztatów obejmie zarówno fragmenty chorału gregoriańskiego, śpiew bizantyjski, 

średniowieczne włoskie laudy, jak i stary, niemal zapomniany  repertuar  kolęd łacińskich,  polskich, 

niemieckich i ukraińskich  zachowany częściowo w tradycji ludowej. 

 

Koszt uczestnictwa w  warsztatach: 50 zł, ilość miejsc ograniczona (zapisy na 

rafal@kana.art.pl lub nr tel. 914330388, 914341561) 

SCHOLA TEATRU WĘGAJTY powstała w styczniu 1994 roku i działa w ramach Stowarzyszenia 

Teatr Węgajty i Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie. Zespół tworzą śpiewacy, 

aktorzy, muzycy, plastycy, teatrolodzy i muzykolodzy pochodzący z 6 krajów europejskich. Schola 

zajmuje się rekonstrukcją średniowiecznych dramatów liturgicznych, prezentacjami muzyczno-

teatralnymi, badaniami nad tradycjami śpiewu liturgicznego, sakralnego, tradycją ludową i 

antropologią kultury. 

 

 

Projekt "Wokół Tradycji" zrodził się z naszego przekonania, że tożsamość, wiedza i poczucie 

przynależności do określonej tradycji są jednym z najważniejszych czynników społecznych i 

kulturotwórczych, kształtujących zarówno osobowość jednostek jak i zachowania całych grup 

społecznych. Cykl "Wokół Tradycji" jest projektem artystycznym i edukacyjno-badawczym, 

stanowiącym zarówno próbę ukazania i udokumentowania zanikających systemów zachowań, 

obrzędów i praktyk tradycyjnych, które występowały do niedawna dość powszechnie na różnych 
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obszarach Polski, jak i odpowiedzi na ważne dla nas pytania o współczesne formy oraz funkcje 

tradycji. W ramach projektu chcemy również skłonić do zastanowienia nad przyczynami i 

konsekwencjami współczesnych niepokojących zjawisk społecznych takich jak osłabienie więzi 

pokoleniowych i społecznych, brak poczucia tożsamości z własnymi korzeniami czy zanikanie form 

wspólnotowego spędzania czasu, szczególnie widocznych na obszarach, w których na skutek zdarzeń 

społecznych, politycznych lub historycznych przerwana została ciągłość pokoleniowa. 

 

 

Projekt „Wokół Tradycji 2013” dofinansowano z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego pn. „Dziedzictwo kulturowe”. 

 

3 – 4 stycznia OFFenes Berlin 
 

Cobratheater.cobra – „VICE VERSA” 

 

Ci, którzy zasłynęli kąpielami w Odrze. 

 

Późnym latem 1939r. Vsevolod Meyerhold został zaaresztowany przez służby 

bezpieczeństwa ZSRR. Do swojego przyjaciela Molotova napisał z więzienia: "Urzędnicy 

zaczęli używać przemocy przeciwko mnie, choremu, 65-letniemu człowiekowi." 

Zastanawiam się, jak sobie to wyobrazić. Widzę sprawnie zorganizowaną scenę z plutonem 

egzekucyjnym, jak na lekcjach historii, kiedy rozmawialiśmy na temat stalinowskich czasów. 

Widzę głupio-wierną twarz Sergeja Eisensteina, jak w tym samym roku (1939!) dla Stalina 

robi inscenizację "Walkirii" w Teatrze Bolszoj. To była karą od Stalina za to, że jego filmy 

przez lata więcej kosztowały, niż zarabiały. Boris Shumyatsky, producent Mosfilmu, został 

jednak zastrzelony. Co jeszcze widzę? Widzę brunatego niedźwiedzia, który przytłula gołego 

męższczyznę na plaży. Widzę kobietę, która wygląda jakby ONA była dzieckiem, z 

opakowania po czekoladzie. A poza tym widzę, jak leżę twarzą na podłodze, bo potknąłem się 

o kant dywanum kiedy przeszedłem przez drzwi. Jak chcemy współżyć? W jaki sposób mogę 

ci wytłumaczyć, że stałem się tym, kim jestem. Co się dzieje? Chcemy śledzić głębokie 

pytania ,kiedy będziemy w gościnie u Kany 3-go i 4-go stycznia. Przyjedziemy pociągiem 

regionalnym, wspólnie z całą kupą gastarbeiterów, którzy wracają na weekend do domu, do 

Kotliny Freienwaldzkiej, do ciszy pól listopadowych, do gęstwiny. Dawniej temu chętnie 

twierdziłem: "Moja chata stoi na uboczu wsi, ja o niczym nie wiem!" a teraz: "VICE VERSA! 

 

DYZMATRONIK 

Szuflady im nie pasują, jeśli jednak ktoś musi im jakąś metkę przypiąć to stworzyli własną 

markę - "trup hop". Jest elektronicznie, ale z pazurem. Jest tu ambient i nuta nawiązująca do 

lat osiemdziesiątych. Coś z cold wave, minimal i z nienachalnego eksperymentu. A wszystko 

to nie pozbawione elementów pastiszu i specyficznego poczucia humoru.  

Nie jest to towar dla wszystkich, ale jeśli dacie się wciągnąć w te dźwięki - to ich debiutancka 

płyta was zaskoczy. Nie pozwala się nudzić bo jest różnorodna. Niektóre utwory mogą 

kojarzyć się ze słuchowiskiem lub filmową ścieżką dźwiękową. To nic dziwnego - Sosen 

pracuje w radiu i stworzył muzykę do ponad dwudziestu spektakli różnych poznańskich 

teatrów alternatywnych.  

Maciej Maciora Balcewicz i Artur Sosen Klimaszewski zaczęli współpracę w 2010 roku. Jak 

to zazwyczaj bywa trafili na siebie przypadkiem i stwierdzili, że trzeba połączyć światy tak 

różne jak okolice hip-hopu (w których obracał się Maciora)i muzykę ilustracyjną (jaką 

zajmuje się Sosen). Najciekawsze rzeczy dzieją się przecież na styku gatunków. A takiej 

mieszanki nikt chyba przed nimi nie próbował.  

www.facebook.com/Dyzmatronik 

http://www.facebook.com/Dyzmatronik


 

DICTAPHONE  

DICTAPHONE uformował się w późnych latach 90tych w Berlinie. Komponują dla tańca, 

filmu i teatru. To fenomenalny, zaskakujący swoją muzyką zespół z Niemiec, którego 

będziemy mieli okazję gościć już na początku stycznia. Serdecznie zapraszamy!!! 

 

 

 

16 – 19 stycznia Warsztaty „Zapominanie ciała” 
 

Warsztaty  „Zapominanie ciała” prow. Przemysław Błaszczaka – Teatr ZAR 

Normy, społeczne konwenanse, maniery, zasady tworzą środowisko, w którym kształtuje się 

nasza fizyczność, relacja do ciała – „ciałopogląd”. W dużym stopniu to, jak chodzimy, 

biegamy tańczymy, dotykamy się i siebie nawzajem jest uwarunkowane kulturowo, choć 

zarazem tak głęboko zakorzenione w naszym wnętrzu, że łatwo przychodzi nam się z tym 

utożsamić, powiedzieć „taki jestem”. Nie pamiętamy lub może zdajemy się nie pamiętać, że 

od urodzenia poddani jesteśmy intensywnej edukacji, która właściwie nigdy się nie kończy, a 

nasze zachowanie jest sposobem wypełnienia ogólnie przyjętej normy.  

Warsztaty mają na celu zapomnienie ciała, jakim go znamy, by wsłuchać się w to istniejące tu 

i teraz, w relacji z samym sobą, przestrzenią, partnerem czy wreszcie grupą. Poprzez głęboką 

koncentrację w treningu indywidualnym oraz partnerskim będziemy odkrywać nowe sposoby 

percepcji i komunikacji, improwizacji polegającej na współ-działaniu, współ-tworzeniu, 

współ-istnieniu w procesie twórczym. 

Jest to pierwsza część warsztatów z cyklu "Ciało w ruchu", kolejne edycje w lutym i marcu. 

Warsztat będzie miał charakter intensywnej pracy fizycznej.  

 

Przemysław Błaszczak – aktor, od 1995 roku związany z Instytutem im. Jerzego 

Grotowskiego. W latach 1996–1999 pracował w Teatrze Pieśń Kozła pod kierownictwem 

Grzegorza Brala – brał udział w spektaklu Dytyramb. W latach 2002–2003 przygotował 

własny monodram Ecce homo. Od roku 2004 aktor Teatru ZAR, zespołu teatralnego 

działającego przy Instytucie Grotowskiego. Uczestniczy w projekcie „Ewangelie dzieciństwa” 

(występuje w trzech częściach tryptyku: Ewangeliach dzieciństwa, Cesarskim cięciu oraz 

Anhellim). Obecnie zaangażowany w pracę nad nowym spektaklem Teatru ZAR Armine, 

Sister. 



 
 

Piwnica Kany 

pl. św.św. Piotra i Pawła 4/5 

70-521 Szczecin 

tel. +48 91 4330388 (od 12.00 do 24.00) 

organizacja imprez – Agnieszka Bessarab: 

tel.: +48 663442105 

email: piwnica@kana.art.pl 

info: http://www.kana.art.pl/onas_piwnica.html 

facebook: https://www.facebook.com/piwnicakany 

 

 

 

PIWNICA KANY – GRUDZIEŃ 2013 

 

4, 11, 18 grudnia / godz. 18:00 / wstęp wolny 

Czarna Owca 

Czy jest lepszy sposób na ogrzanie, niż ręcznie zrobiony gruby szal albo skarpetki we 

wszystkich kolorach tęczy? Czy można skuteczniej zaradzić jesiennym szarościom niż 

zbierając się z fantastycznymi ludźmi w miłej atmosferze, przy gorącej herbacie z cytryną i 

ciastku na wspólne dzierganie? 

 

Zapraszamy na dzianinoterapię, której jedynymi efektami ubocznymi są naładowane 

akumulatory i nowe znajomości. Nie bójmy się być czarną owcą wśród ludzi, dla których 

ręczne robótki to obciach. 

 

4, 11, 18 grudnia / godz. 19:00 / wstęp wolny 

Planszówki w Kanie 

Idealny pomysł na chłodny jesienny wieczór. Bierzcie znajomych, dobry humor i wpadajcie 

do Kany na coś rozgrzewającego. 

Chińczyk, Eurobusiness, Scrabble, Kolejka, Bierki, Jungle Speed, Trymla, Szachy, Uno, 

Halma, Młynek, Jenga. To wszystko do Waszej dyspozycji w Piwnicy.  

Co miesiąc staramy się powiększać naszą kolekcję. Jeśli tylko macie jakieś życzenia, sugestie, 

pomysły, prosimy zgłaszać. 

 

8 grudnia / godz. 18:00 / wstęp wolny 

Gotowanie w Kanie: Ekipa Piwnicy 

Albo niedzielny obiad (ewentualnie kolacja), prawie rodzinny, bo choć przy jednym stole to 

w towarzystwie przypadkowych osób. Kierując się maksymą, że „jedzenie to przyjemność” 

chcemy Was zaprosić do naszego stołu. 

Rok temu rozpoczęliśmy świąteczną tradycję na naszych Gotowaniach, którą z wielką 

przyjemnością będziemy kontynuować. Odmienne temperamenty i charaktery każdej z osób 

gwarantują kolację pełną kulinarnych niespodzianek, od kuchni wegańskiej, po słodkości z 

zachowaniem zbliżającej się świątecznej atmosfery. Gotują barmani, nie kucharz ;) 

 

Przy okazji Gotowania zachęcamy Was do pomocy dla zwierząt w szczecińskim schronisku. 

Przynoście niepotrzebne kołdry, koce, poduszki (bez pierza), ręczniki, a także karmę - w 

szczególności dla dorosłych psów! A my to zapakujemy i zawieziemy dla zwierzaków. 

 

http://www.kana.art.pl/onas_piwnica.html
https://www.facebook.com/piwnicakany


 

12 grudnia /godz.18:00/ wstęp wolny 

Otwarcie wystawy 

Małgorzata Goliszewska i Artur Rozen: Fantomele 

Małgorzata Goliszewska, studentka Akademii Sztuki przedstawia projekt okołofotograficzny 

zrealizowany w Transylwanii. Seria obrazów, znalezionych i przetworzonych w laboratorium, 

jest próbą wywołania duchów pewnego starego, opuszczonego kina. Wideo art Artura 

Rozena, który zostanie pokazany podczas wernisażu, jest dopełnieniem projektu.  

 

 

13 grudnia /godz.21:00/ wstęp wolny 

Koncert zespołu Jaw Raw 

“Mieszanka wyobraźni, charyzmy, umiejętności i radości, w połączeniu z “niebieską magią 

Bluesa”, doprowadziła zespół do miejsca, w którym są obecnie: Jaw Raw koncertuje w 

każdym niemal zakątku kraju, Europy oraz w miejscach, które nie są nawet zbyt dobrze znane 

z mapy i opowiadań.” 

     Jaw Raw w trakcie szesnastu lat koncertowania wystąpił niemalże na wszystkich 

festiwalach bluesowych w kraju, począwszy na współorganizowanych przez siebie (pierwsze 

trzy edycje Wetwater w Moryniu, jako gospodarz muzyczny, Jaw Raw Meeting w 

Szczecinku), a skończywszy na katowickim Spodku (Rawa Blues, mała scena oraz Novotel) i 

występach z towarzyszeniem uznanych muzyków, m.in. Rick Estrin (& The Nightcats), Chris 

“the kid” Andersen, “Little” Charlie Baty, David Byrnes, Irek Dudek, Gerry Jablonski i wielu 

innych. 

    Jaw Raw jako jeden z nielicznych zespołów z Polski regularnie koncertuje poza granicami, 

przede wszystkim w Niemczech, ale mając za sobą także np. dwutygodniowe tournée na 

Wyspach Kanaryjskich. 

Skład zespołu: 

Szymon ‘Porek’ Porowski – voc., trumpet  

Damian Rumbuć – bass 

Krzysztof Wojtasik – guitars 

Grzegorz ‘Smyku’ Kurpiel – drums 

15 grudnia / godz. 17:00 /  wstęp wolny 

SPOTKANIA Z WEGANIZMEM 

"Ekologia a prawa zwierząt” 
Zapraszamy na wykład Xaviera Bayle „Ekologia a prawa zwierząt”. Czy wolno oddzielić walkę w 

obronie środowiska od walki o prawa zwierząt? Czy istnieje ekologiczne mięso? Gdzie przebiega 

granica między aktywizmem dla jednostki, dla gatunku i dla środowiska? Światowy kryzys 

ekologiczny nigdy nie był tak drastyczny jak dzisiaj, a fakty pokazują, jak bliskie są sobie działania 

dla Ziemi i zwierząt. 



Xavier Bayle – pochodzący z Katalonii humanista i ARTywista. Od kilku lat mieszka, tworzy 

i działa w Polsce. Jego twórczość porusza problemy, które dotyczą zwierząt i ludzi. 

 

Po spotkaniu zapraszamy na dyskusję, przy benefitowych wegańskich smakołykach i 

ciepłej herbacie. 

 

Organizatorzy: 

Basta! Szczecińska Inicjatywa na Rzecz Zwierząt www.basta.szczecin.pl 

www.facebook.com/Basta.Szczecin 

Piwnica Kany www.kana.art.pl 

www.facebook.com/piwnicakany 

 

18 grudnia / wstęp wolny 

Świąteczny Jarmark Rozmaitości 

Jarmark Rozmaitości! 

Podczas spotkania rękodzielniczej grupy Czarna Owca, w ostatnią środę roku, zapraszamy na 

imprezę towarzyszącą. Dziergane ozdoby choinkowe, tkane serwety, wełniane maskotki, 

gliniane kubki czy nanizane na sznur korale to tylko niektóre z unikatowych, ręcznie 

robionych przedmiotów, które będzie można zakupić. Także w ofercie znajdzie się 

artystycznie skrojona odzież z zaprzyjaźnionego butiku Jesteś u Pani, a także stanie 

benefitowe stoisko Szczecińskiej Inicjatywy na Rzecz Zwierząt BASTA. Doskonałe 

propozycje na podarunki dla bliskich. Tego wieczoru unosić się będzie w przestrzeni Piwnicy 

Kany aromat grzanego wina ze szczyptą cynamonu i gorącej czekolady - sporządzone według 

specjalnej receptury, w życzliwej cenie. Całość dopełnią najpiękniejsze kolędy z płyt 

zaprzyjaźnionych muzykantów. Wszystkich rękodzielników zapraszamy do włączania się do 

akcji, a zainteresowanych ofertą do kupowania. 

 

19 grudnia / godz. 17:30 / wstęp wolny 

Gender Dla Średniozaawansowanych. Czy kuchnia ma płeć? 

Kobiety – zgodnie z tradycyjnym postrzeganiem ról płciowych – usytuowane były w kuchni, 

skąd doglądały domowego ogniska. Strzegły tajemnic kulinarnych (pewnie nie tylko tych) 

pod pokrywkami garnków, w wekach, w spiżarniach. 

Obecnie jedzenie zostało przeniesione ze strefy prywatnej do publicznej za pośrednictwem 

Internetu i telewizji. Blogi i programy kulinarne pozwalają już nie tyle podglądać, ile 

zwyczajnie zobaczyć co, kto i jak przygotowuje i konsumuje. Zaspakajają one też ciekawość, 

fascynują, czasem uczą. Co więc stało się z „ostatnim szańcem”, jak pisała Sławomira 

Walczewska o kuchni kobiet, jedynym miejscu ich władzy? 

Nieformalna grupa Gender dla średnio zaawansowanych przy Zakładzie Literatury XX wieku 

w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa US serdecznie zaprasza na dyskusję o kulinariach 

i płci. 

Moderatorki: Barbara Kownacka, Maria Szpona 

 

 

http://www.basta.szczecin.pl/
http://www.facebook.com/Basta.Szczecin
http://www.kana.art.pl/
http://www.facebook.com/piwnicakany


 

21 grudnia /godz.21:00/ wstęp wolny 

Jerson's birthday party feat. Michael Modoolar and  friends @ Piwnica Kany 

 

Przedświąteczne granie w Piwnicy Teatru Kana, którego gospodarzami jest ekipa BLACK 

COOKIES, połączone z celebrowaniem urodzin jednego z  jej członków wpisało się już na 

stałe w kalendarz imprez tego  miejsca. Tradycji tej towarzyszą wyluzowana atmosfera, 

wszechobecna radość oraz taneczne pląsy na specjalnie na te  potrzeby wydzielonym 

parkiecie. Dołącz do naszej zabawy i podtrzymaj tradycję razem z nami. Mianownikiem 

muzycznym spotkania będą brzmienia disco oraz house przeplatane nowoczesną elektroniką a  

wstęp na wydarzenie jest bezpłatny! 

 

 


