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(Konkurs) Kabaret Moralnego Niepokoju w
Cieszynie i Bielsku
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To jeden z najbardziej popularnych kabaretów w Polsce i już dziś wystąpi w Cieszynie a w
niedziele w Bielsku – Białej. Wraz z organizatorem przygotowaliśmy dla naszych
czytelników bilety na to wydarzenie.

„Za długo panowie byli grzeczni" to tytuł najnowszego programu Kabaretu Moralnego Niepokoju, który trwa
około dwie godziny i przez właśnie tyle czasu można zapomnieć, że jest/było coś takiego jak jakaś pandemia. Jest za
to ciepły, błyskotliwy i inteligentny humor, którym Kabaret komentuje życie. Są tu rodzice, od których nie chce się
wyprowadzić dorosłe dziecko, córka, która sprawia kłopoty ojcu, ojciec, który zadręcza córkę, mąż, który próbuje
wyegzekwować od żony małżeńskie obowiązki, małżeństwo, które ciągle nawzajem się poprawia i syn, który
zastanawia się nad swoją płcią i nad tym, jak właściwie powinno się go nazywać. Jest cała galeria postaci, która ma

dosyć przypisanych przez konwenanse życiowych ról i która postanawia z tym zerwać. Bo jak długo można się
dostosowywać do tego, co chcą w nas widzieć inni? Za długo panowie byli grzeczni.
KONKURS!
Na występ w Cieszynie 3.12.21 i Bielsku - Białej 5.12.21 o godz. 20:00 mam dla Was podwójne wejściówki. A co trzeba
zrobić? – nic prostszego! Wystarczy wysłać e-maila (adres redakcja@ox.pl) w tytule którego podacie tytuł
ulubionego skeczu kabaretu. W treści wiadomości należy również podać swoje dane kontaktowe (imię i nazwisko
oraz numer telefonu) i miejscowość o którą chodzi – Cieszyn lub Bielsko Biała
Jeżeli nie uda Wam się wygrać informacje o biletach znajdują się poniżej:
Kabaret Moralnego Niepokoju w najnowszym programie pt:
„Za długo panowie byli grzeczni”
Teatr im. A. Mickiewicza
Spektakle o 17:00 i 20:00
Bilety 60 zł, 75 zł, 95 zł
Bilety dostępne w kasie teatru i na portalach:
Biletyna.pl / kup bilecik.pl / eBilet.pl

Kabaret Moralnego Niepokoju w najnowszym programie pt:
„Za długo panowie byli grzeczni”
BCK Bielsko-Biała
Spektakle o 17:00 i 20:00
Bilety 85, 95 zł
Bilety dostępne w kasie BCK i na portalach:
Biletyna.pl / kup bilecik.pl / eBilet.pl

