
SZALONY SPEKTAKL OTWARCIA 

2/07 godz. 20:15 

Już czwarty rok z rzędu, kiedy Wioska Artystyczna Janowo zaprasza na wspaniałą 

ucztę teatralną! Przed Tobą szalony, nieprzewidywalny spektakl improwizowany. Bez 

scenariusza, na zawołanie, na Twoich oczach powstanie spektakl, który rozbawi do 

łez. Twoje troski ulecą wraz ze śmiechem, a Ty będziesz chcieć więcej i więcej! 

 

Czas trwania 90 min. z przerwą 

 

 

 

 

IMPRO BANG 

 

 

3,4,5,7,8,9,12,13,14,16,19,22,23,24,25,26,27,28/07 godz. 20:15 

1,2,3,4,8,9,10,13,15,19,23,25,27/08 godz. 20.15 

 

3…2…1… Zaczynamy! Przeżyj i twórz z nami to emocjonujące widowisko, które 

odbędzie się tylko raz! Każdy spektakl pozwala zapomnieć o codziennych 

zmartwieniach i śmiać się do łez. 

 

Czas trwania 90 min. z przerwą 



DISCO POLO, czyli historia jednego zespołu 

6,14/08 godz. 20.15 

 

 

 

 

Ja nie mam nic, ty nie masz nic, on nie ma nic. – To razem mamy w sam raz tyle, żeby 

założyć zespół DISCO POLO! Zwykli ludzie – niezwykłe historie… 

 

Czas trwania 90 min. z przerwą 

 

 

 

ZBRODNIA NA ZAMÓWIENIE, czyli gangsterskie porachunki 

10,21,29/07,7,26.08 godz. 20:15 

 

Spektakl z kryminalną nutką. Nie wiadomo jak zostanie popełniona zbrodnia – bo 

zamówienie nie zostało jeszcze złożone! Wiadomo tylko tyle: ten spektakl będzie 

zabójczo zabawny i o współudział możesz zostać oskarżony właśnie TY! 

 

Czas trwania: ok 90 min. z przerwą 

 

 

 

 

 

 

 



KOMEDIA OMYŁEK 

11,17/07,12/08 godz. 20:15 

Komedia poza wszelką kontrolą! Na pokładzie naszego teatralnego statku mamy 

piratów! To publiczność zasiadająca na widowni. I TO ona decyduje o losach 

spektaklu wywracając plany aktorów do góry nogami. Wiemy tylko jedno – to 

prawdziwy komediowy rollercoaster. 

 

Czas trwania 90 min. z przerwą 

 

 

 

KONCERT ŻYCZEŃ 

 

31/07 godz.20:15 

 

Szaleństwa z młodości, ulubione miejsca na ziemi, niespełnione marzenia i życzenia – 

to najwspanialsze inspiracje do tworzenia pełnego dobrej muzyki spektaklu. 

 

Czas trwania: ok 90 min. z przerwą 

 

 

 

KOMEDIA MUZYCZNA 

22,28/08 godz. 20:15 

Musicalowy wyścig aktorski na super przeboje. Widzowie mają swoją broń – 

decydują o temacie i gatunku improwizowanych piosenek. 

 

Czas trwania: ok 90 min. z przerwą 

 

 

 

KRYMINAŁ IMPROWIZOWANY 

6,15/07,5,11,22/08 

Wyobraźmy sobie zwyczajne, spokojne, małe miasteczko. Miasteczko, w którym 

wszyscy się znają i lubią… Czy jednak rzeczywiście tak jest? A może są tam ukryte 

waśnie, animozje, ciche romanse? Pewnego dnia w tajemniczych okolicznościach ginie 

jeden z mieszkańców, a o dokonanie zbrodni podejrzany może być właściwie każdy… 

 

Poznajmy mroczne tajemnice tej na pozór sielankowej mieściny… Poznajmy 

najciemniejsze zakamarki ludzkiego umysłu. Sprawdźmy jak zaskakujące mogą być 

motywy popełnionej zbrodni. Stworzycie tę historię razem z nami, bo to Wy 



zdecydujecie kto zginie i w jaki sposób zostanie popełnione morderstwo. My zaś, w 

oparciu o Wasze sugestie, zagramy dla Was Improwizowany Kryminał. 

 

Czas trwania: 90 minut 

 

 

 

JAK SIĘ KOCHAJĄ NA ŚWIECIE 

 

18/07 godz. 20:15 

 

Ciekawe jak skończą się nasze miłosne podróże po Świecie? Indie, Francja, Niemcy, a 

może rodzimy Rewal? Wszędzie może być ciekawie i zaskakująco… A Ty gdzie 

chcielibyście się zakochać? 

 

Czas trwania 90 min. z przerwą 

 

 

 

 

WAKACYJNY ROMANS 

 

20/07 godz. 20:15 

 

Niektórzy z nas o nim marzą, inni go przeżyli… Dla jednych stał się początkiem 

wspaniałego, wspólnego życia… Dla innych jest tylko wspomnieniem, które wywołuje 

tajemniczy uśmiech na ustach. Ciekawe, jaki będzie ten, który powstanie dzięki Tobie 

na scenie Wioski Artystycznej Janowo… 

 

Czas trwania 90 min. z przerwą 

 

 

 

 

W 80 MINUT DOOKOŁA MIŁOŚCI 

 

30/07 godz. 20:15 

 

Nikt nie wie, w jakim kierunku potoczy się dzisiejsza opowieść. Może będzie to 

nieprzewidywalna komedia, może wzruszająca historia, albo thriller. Pewni możemy 

być jednego – happy end’u, Bo przecież wszyscy lubimy dobre zakończenia. 

 

Czas trwania 80 – 90 min. 

 

 

 

 

 



SERIAL: HOTEL POD SMAŻONYM DORSZEM 

 

16,17,18/08 godz. 20:15 

 

 

 

 

Ach te wakacyjne przygody! Urlop All Inclisive… Piękne pokoje hotelowe, 

wspaniała, miła i zawsze uśmiechnięta obsługa. Przemili, nienarzucający się 

sąsiedzi z pokoju obok. I oczywiście cudowni, wyrozumiali i nieroszczeniowi 

turyści. Tego nie zobaczymy w Hotelu pod Smażonym Dorszem… Będzie się 

działo! 

Czas trwania 90 min. 

 

 

SZALONY SPEKTAKL ZAMKNIĘCIA 
 

29/08 godz. 20:15 

 

Wakacyjny sezon Wioski Artystycznej Janowo 2021 dobiegł końca. Przed nami ostatni 

spektakl podsumowujący letnie szaleństwo. Jak zawsze możemy spodziewać się 

niespodziewanego! Kolejna taka okazja w Janowie – dopiero, a może już, w wakacje 

2022! Do zobaczenia… 

 


