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Jako kabaret zadowalamy wszystkich. 
Zarówno naszych zwolenników jak i zatwardziałych antagonistów.

O KABARECIE

NAGRODY

Kabaret „To za Duże słowo” jest laureatem wielu festiwali kabaretowych.
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Wygraliśmy kilka imprez ku uciesze tych pierwszych, 
natomiast tych drugich zadowoliliśmy nie wygrywając 
kilku innych. Obie grupy są nam bardzo za ten fakt 
wdzięczne.

Stanowimy grupę ludzi różnych od siebie, jak i różnych 
jako grupa od wszystkiego wokół.

Wielu zadaje sobie pytanie dlaczego robimy kabaret. 
Możemy na nie odpowiedzieć w sposób jednoznaczny i 
nie budzący niezdrowych emocji. Odpowiedź jest 
prosta - przyczyn jest wiele.

I nagroda przeglądu kabaretów PaKA, Kraków 2004
  
Ponadto kabaret otrzymał:
  - nagrodę publiczności
  - nagrodę za najlepszy rekwizyt
  - nagrodę specjalną 
  - wyróżnienie aktorskie dla Daniela Sędy

I nagroda na IX Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki 
Słowa „Czy to jest kochanie..?”, Elbląg 2005

I nagroda Kabaretowej Ligii Dwójki (TVP2), 
 Kraków 2005
  

I nagroda kabaretowego festiwalu pozytywnej kultury 
Studenckiej Wrocek 2004 

Ponadto kabaret otrzymał:
  - nagrodę publiczności



Program „We mgle po łydki”  –  czas trwania: ok. 40 minut

O PROGRAMACH
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Program „Za Drzwiami”  –  czas trwania: ok. 30 minut

Kabaret TzDs powstał w palarni Wydziału Nauk 
Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w lutym 2003 
roku. Dokładnie. Skutkiem tego palaczami są bohatero-
wie naszych skeczy,        a także nasza muszka maskot-
ka, którą można spotkać na stronie internetowej kabare-
tu www.tzds.art.pl. Kabaret TzDs wyszedł z okopów, 
ale dalej jest na offie. Takim demonstracyjnym offie ze 
skreczami. A na PACE jak raz przypadkowo stracili-
śmy orientację, to od razu nas wrobili w jakieś nagrody. 
Trzeba uważać. Lubimy Martynę Jakubowicz za niezły 
float, hip-hop life style za dystans, filmy Davida 
Lynch’a za lekkość przekazu i Szopena za hardcore 
formy. W wolnych chwilach jesteśmy zapalonymi 
zielarzami. A niektórzy z nas kiszą, ale nie kapustę. Nie 
lubimy clubbingu, chyba ze podlewany bograczem w 
sosie a’ la Masłowska. 

Czy można wierzyć, że istnieje granica oddzielająca 
życie na scenie od codziennego bytu? Poznać siebie w 
innej rzeczywistości? Czy żyjemy w stanie simula-
crum? Dlaczego krowa daje mleko? Czy media kreują 
rzeczywistość? Dlaczego drzwi się nie domykają? Na te 
i inne pytania może znajdziesz odpowiedź oglądając 
nowy program kabaretu To za Duże słowo. Gdy dzień 
niszczy noc, a  noc dzieli dzień zostaje nam tylko jedno 
wyjście.

Program „MIX”  –  czas trwania: ok. 80 minut

MIX to kompilacja „We mgle po łydki” oraz „Za Drzwiami” wzbogacona nowymi skeczami, które powstają na potrzeby 
trzeciego programu o roboczym tytule „Testament”. Czyli spodziewać się należy czegoś w rodzaju "best-off", ale bardziej 
"off" niz "best".



Recenzja Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie 
Program „We mgle po łydki”, 10 maja 2004

RECENZJE� 

 �
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Kabaret To za Duże słowo powstał 2 lata temu. Mimo 
tak niewielkiego (z racji czasu istnienia) doświadczenia 
radzi sobie całkiem dobrze. Najlepszym tego dowodem 
jest zajęcie pierwszego miejsca na XX Przeglądzie 
PaKA 2004. Kabaret TzDs ma na swoim koncie także 
wiele wyróżnień i atrakcyjnych nagród oraz dowodów 
uznania konkurencji. W skład kabaretu wchodzi pięciu 
utalentowanych studentów różnych wydziałów. Każdy 
z nich jest indywidualistą i specjalistą w swojej dziedzi-
nie, ale mimo to na scenie tworzą zgrany zespół. 
Program, który prezentują, jest dość zróżnicowany, ale 
mimo to bardzo spójny. Zastosowano tu coś w rodzaju 
miksowania, które robi świetne wrażenie na widzach.

Nie zdradzę, czego dotyczyły skecze, ale przeglądając 
biografię każdego z aktorów, umieszczoną na ich 
stronie, można dostrzec związek tematyki poruszanej w 
skeczach z życiem poza sceną. Podsumowując - mamy 
do czynienia ze świeżym, intrygującym programem, 
który jest wynikiem połączenia sprawności intelektual-
nej, okraszonej humorem, i przyzwoitej gry aktorskiej. 
Najlepszą rekomendacją powinien być werdykt zacne-
go jury PaKI 2004. 

Dominik Markowski 



Kabaret stosuje w obu programach wyciemnienia.
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Koszt występu jest niezależny od jego długości. 
Maksymalny czas trwania występu to 80 minut.

INFORMACJE TECHNICZNE

KOSZT

KONTAKT

Pozostałe wymagania techniczne:
  - 2 popielniczki, nóż, talerz, widelec
  - dwie butelki/puszki z piwem
  - cztery krzesła oraz stolik na scenie
  - opona samochodowa bez felgi
  - oświetlone lampką kulisy (zastawki sceniczne)
  - garderoba, a w niej napoje zimne i gorące

Więcej informacji na stronie internetowej: www.tzds.art.pl

Występy biletowane:      2 tys. zł. brutto (UoD) + koszty podróży
Występy zamknięte, formowe:  3 tys. zł. brutto (UoD) + koszty podróży

Wymagania dotyczące oświetlenia:
  - światło białe sceniczne
  - światło czerwone sceniczne
  - reflektor punktowy
  - możliwość wyciemnienia sceny

Wymagania dotyczące nagłośnienia:
  - 4 mikrofony dynamiczne na statywach
  - 2 mikrofony pojemnościowe
  - 1 mikrofon dynamiczny bezprzewodowy
  - przynajmniej jeden sceniczny monitor odsłuchowy
  - nastrojone i nagłośnione pianino/fortepian, ew. 
     keyboard (6 oktaw + pedał)
  - linia do gitary akustycznej (jack)
  - odtwarzacz CD

TADEUSZ DULIAN, menadżer
  501 263 565
  menago@tzds.art.pl
  
MACIEJ MICHALSKI, członek kabaretu
  600 264 747
  halsky@tzds.art.pl


