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Nasza oferta dla Klienta Biznesowego

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynkowym w zakresie organizacji spektakli
teatralnych i recitali na wyłączność, uprzejmie informujemy, że Krakowski Teatr Komedia
jest gotowy do indywidualnego dopasowania repertuaru do czasu i miejsca wybranego
przez Klienta Biznesowego.
Naszą ofertę kierujemy do firm eventowych oraz do Klientów Biznesowych.
Teatr posiada doświadczenie w realizowaniu spektakli w niżej wymienionych
miejscach, które jednocześnie rekomendujemy.

Sopot

Ostróda

Giżycko
Ryn
Mikołajki
Wierzba

Warszawa

Karpacz
Niepołomice
Kraków Wieliczka
Wisła

Zamek
w Ostródzie
www.zamekkrolewski.com.pl

www.wierzba.com.pl

www.ck.ostroda.pl

MIKOŁAJKI

www.golebiewski.pl/mikolajki

www.statekchopin.pl

WISŁA

www.golebiewski.pl/wisla

www.hotelhaffner.pl

KARPACZ

www.golebiewski.pl/karpacz

Poza ww. miejscami jesteśmy
otwarci na Państwa propozycje.
Jeśli chcecie, aby Wasi Goście
spędzili miłe chwile
"z kulturą na wyciagnięcie ręki"
zapraszamy do kontaktu:

Mariusz Stasiak – Apelski

www.stefanbatory.com

Wiceprezes Zarządu

msa@krakowski-teatr-komedia.pl
tel. +48 504 242 044
www.mcdis.pl

www.hotelmikolajki.pl

www.zamekryn.pl

www.hotelstbruno.pl

www.kopalnia.pl

Historia teatru

Nasza misja:

Dedykować kunszt teatru biznesowi i wymagającym Widzom.

Krakowski Teatr Komedia zaczynał działalność jako
teatr na walizkach, co nie znaczy – „walizkowy”.
Przyjeżdżaliśmy do Widzów całej Polski, żeby puste jeszcze
sale zamienić w teatr. Po kilku godzinach montowania
dekoracji i prób technicznych, gdy podnosiła się kurtyna,
Widzowie w zapełnionych już salach byli świadkami teatralnej
rzeczywistości. Po kilku latach artystycznej tułaczki
postanowiliśmy osiąść w gościnnych Niepołomicach,
w Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa, a rok później grać
nasze komedie w Krakowie, w Domu Kultury Kolejarza
i w Hotelu Holiday Inn City Center. Po „kultowej” już komedii
„Trzy razy łóżko” przyszedł czas na „Wpadki miłosne
z muzyką w tle”, „Viagrę i chryzantemy” oraz fredrowską,
nieśmiertelną komedię „Mąż i Żona”.

W Krakowskim Teatrze Komedia grali tacy Artyści jak: Adrianna
Biedrzyńska, Marta Bizoń, Anna Cieślak, Ewa Dałkowska, Matylda
Damięcka, Emilia Komarnicka, Lucyna Malec, Mateusz Damięcki,
Dariusz Gnatowski, Marek Siudym i Piotr Skarga. Krakowski Teatr
Komedia opiera swoje działania na aktorach krakowskich i
warszawskich, co potwierdza, iż animozje między Warszawą, a
Krakowem nie istnieją.
Dnia 1 stycznia 2016 roku Krakowski Teatr Komedia
przekształcił się w Spółkę z o.o., której misja zawiera się w poniższym
zdaniu: „Dedykować kunszt teatru biznesowi i wymagającym
Widzom”.
Naszym tegorocznym dokonaniem jest zorganizowanie
Mazurskiego Rejsu Komediowego, w czasie którego w wakacje
zagraliśmy ponad dwadzieścia spektakli komediowych, w pięknych
mazurskich okolicznościach przyrody.
Jan Jakub Należyty
założyciel Krakowskiego Teatru Komedia

Nasze komedie

Jan Jakub Należyty

MAŁŻEŃSTWO
WE FRANKACH
SZWAJCARSKICH
Sąd unieważnia małżeństwa, kredytów niestety nie. Byli
małżonkowie, z kredytem we frankach szwajcarskich ukrywający
fakt rozwodu przed rodzicami, którzy… postanawiają się
rozwieść. A w tle najpiękniejsze piosenki o miłości. Skąd ta miłość
po rozwodzie? Z zobowiązań zawodowych, bo nasi bohaterowie
to artyści. Do tego teść – były wojskowy i teściowa – pani profesor
na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Choć kredyt sam się nie
spłaci, jak zawsze, możecie Państwo liczyć na szczęśliwe
zakończenie.
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Zapraszają aktorzy:

Jan Jakub
Należyty

Julita
Dariusz
Kożuszek Gnatowski

Renata
Pałys

Nasze komedie

Jan Jakub Należyty

TRZY RAZY ŁÓŻKO i…
Teściowa wszystkich Polaków
(komedia małżeńska)
Prywatne życie aktorów! Namiętności, wątpliwości, kłótnie
i ważne decyzje podejmowane w pościelowych dekoracjach.
Do tego teściowa, która zaraz przyjedzie i karp, przez którego
nie można się wykąpać. Samo życie.
Ta komedia małżeńska cieszy się rekordową ilością
przedstawień (ponad 600). Została przetłumaczona m.in. na
język niemiecki, angielski i bułgarski. Zapraszamy do
obejrzenia Trzy razy łóżko w realizacji Krakowskiego Teatru
Komedia ze specjalnie na tę okoliczność dopisaną czwartą
i piątą częścią.
Reżyseria: Piotr Dąbrowski
Muzyka: Mariusz Telicki
Scenografia i kostiumy: Małgorzata Żukrowska Należyty

Nasze komedie

Jan Jakub Należyty

VIAGRA I CHRYZANTEMY
Ona – dystyngowana wdowa, ON – nieokrzesany kamieniarz. Błąd
ortograficzny wykuty w marmurze staje się fatalnym początkiem
ognistej znajomości niespełnionej primadonny, dziś nauczycielki
śpiewu z pragmatycznym, zadowolonym z siebie rzemieślnikiem.
Ona zobaczyła błąd, on „nawet zaliczki nie zobaczył”. Do czego
doprowadzi jego absolutny brak słuchu i ogłady w konfrontacji z jej
słuchem absolutnym i nieskazitelnymi manierami? Czy leki na
potencję przyniosą spodziewany efekt? Co wyniknie z lekcji śpiewu,
które On postanawia wziąć u niej w ramach zapłaty za wykonaną
pracę? Mówi się, że od miłości do nienawiści jest bardzo blisko, czy
może być odwrotnie?
Reżyseria: Piotr Dąbrowski
Muzyka: Dawid Sulej-Rudnicki
Scenografia i kostiumy: Małgorzata Żukrowska Należyty

Nasze komedie

Jan Jakub Należyty

WPADKI MIŁOSNE
Z MUZYKĄ W TLE –
komediowy mini musical
Cztery piękne kobiety, trzech przystojnych mężczyzn – jak to
w życiu bywa – nie do pary.
Czy można kochać gburowatego osiłka, zawsze nieobecnego
dyplomatę, męża, który odszedł do młodszej i mężczyznę bez
skrupułów? Cztery kobiety w Szkole Rodzenia im. Marii
Skłodowskiej – Curie i trzech znakomitych muzyków na żywo.
Cztery tajemnice i… czworo dzieci na szczęśliwe zakończenie.
Reżyseria: Dariusz Gnatowski
Muzyka: Roman Czubaty
Scenografia i kostiumy: Małgorzata Żukrowska - Należyty
Teksty piosenek: Jan Jakub Należyty
Przygotowanie wokalne: Dorota Wasilewska
Choreografia: Wojciech Blaszko

Nasze komedie

Aleksander Fredro

MĄŻ I ŻONA
„Mąż i żona” – czyli przyjaciel przyjacielowi rogaczem. Genialny Aleksander
hrabia Fredro opisał zawsze aktualny problem zdrady. Dopóki będą: mąż, żona
i przyjaciel, dopóty trofea myśliwskie nie tylko dla ozdoby będą wisiały, ale ku
przestrodze. Spektakl wyreżyserował Maciej Luśnia w smacznej, wyrafinowanej
konwencji lat dwudziestych ubiegłego stulecia.
Reżyseria: Maciej Luśnia
Scenografia i kostiumy: Ewa Cisowska
Nagrania, instrumenty: Marceli Luśnia
Układ tańca: Karol Donda
Pracownia krawiecka: Barbara Czerwińska –Cakpo

Recital

GWIAZDY NAD PARYŻEM
– recital piosenek francuskich
śpiewa Jan Jakub Należyty
Jacques Brel, Georges Brassens, Gilbert Becaud, Charles Aznavour –
to wielcy bohaterowie recitalu pt. “Gwiazdy nad Paryżem”. Recital
Jana Jakuba Należytego, który piosenki francuskie śpiewa
z sukcesami od wielu lat. Qasimodo i Esmeralda, Don Kichot
i Sancho Pansa – postacie ze słynnych musicali, nieśmiertelne
piosenki: „Nie opuszczaj mnie”, „Martwe liście”, ”C’est si bon”,
„La mamma” i wiele innych składają się na wzruszający i zabawny
spektakl muzyczny, bo przecież „Piosenka to mały teatr”.
Recital wykonywany jest w polskiej wersji językowej,
z towarzyszeniem zespołu muzycznego w składzie: Dorota
Wasilewska – na fortepianie, Paweł Goleń – na kontrabasie i gitarze
akustycznej, Sławomir Ratajczyk – na akordeonie.
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