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Premiera KANA & Krepsko 
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. 

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 

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 

w ramach projektu „Hotel Nevergreen Everblue”. 

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. 

 


