Stand up na Dzień Kobiet w Muzie - Tomasz Biskup

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
8 marca 2019, godz. 20:00
Teatr Variete Muza, ul. Morska 9 (wejście od Bohaterów Warszawy),
Koszalin
Ósmy marca - dzień kobiet. Święto wszystkich matek, sióstr,
dziewczyn, żon i córek. I właśnie o matkach, siostrach i dziewczynach
będzie opowiadał Tomek Biskup. Temat córek i żon zostanie dotknięty
jedynie pobieżnie, bo Tomek jak przystało na biskupa się nie ożenił.
Biskup opowie też o swoim życiu dosyć dziwnego faceta po
trzydziestce i w ten sposób przypomni wszystkim paniom, że facet to
świnia.
Już ósmego marca Teatr Variete Muza zaprasza na Stand Up Tomka
Biskupa. Oczywiście podczas wydarzenia zostanie zagrany program
dedykowany wszystkim paniom :) Na barze serwujemy NOWE drinki
wybrane na ten dzień. Także kuchnia przygotowała wyjątkowe
potrawy z myślą o wysublimowane podniebienie wszystkich Pań.
Jego Eminencja Tomasz Biskup – jedyny w swoim rodzaju biskup bez
święceń. Na co dzień uśmiecha się rzadziej, niż deszcz pada na
pustyni Gobi (roczna amplituda opadów wynosi 50-200 ml), a jednak
na scenie potrafi być śmieszny. Uwielbia zamęczać ludzi całkowicie
zbędnymi ciekawostkami (patrz nawias powyżej). Na szczęście
podczas występu mówi o rzeczach bardziej przyziemnych – takich
jak ściema w reklamach, podróże i problemy, jakie mogą wyniknąć ze
zwykłej wycieczki do Castoramy. Prowadzi bloga oraz kanał na
Youtubie. Występował w grupie AD HOC i kabarecie PUK (z którym
zaliczył kilkanaście realizacji telewizyjnych). Jest jednym z
nielicznych polskich komików, którzy grają też po angielsku i poza
granicami kraju (na razie był w Berlinie i kilka razy w Budapeszcie :)
Cena:
I pula - 30zł (stan up)
II pula - 50zł (stand up + Kobieca Deska pełna zimnych przekąsek)
III pula - 70zł (stand up + Kobieca Deska pełna zimnych przekąsek +
kolacja - serwowana 19:00-19:30)
Rezerwacje: 607-900-117

DATY WYDARZENIA

08.03.2019:

Teatr Variete Muza w Koszalinie
Koszalin

Serdecznie zapraszamy!
Źródło: https://www.facebook.com/teatrvarietemuza/

Media

KOMENTARZE
Zaloguj się, aby dodać komentarz.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013.

