Teatr Górnośląski w kooperacji z
Agencją Artystyczną Mariana Makuli
Zaprasza na jedyny taki

Śląski sylwester
Do Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach ul Krauzego 1

https://www.facebook.com/CKSswce/

Centrum

Zaproszenia w cenie 370 zł od pary i
185zł od singla już w sprzedaży .

Wpłać na konto Agencji
45 1050 1331 1000 0022 3802 2798
Z dopiskiem Sylwester 2019
Podając imię i nazwisko
oraz email i tel. kontaktowy
(Dane podlegają pod klauzule RODO)
A następnie wyślij email na adres
agencja @makula.pl z kim miał byś
ochotę dzielić stolik
Zaproszenia można będzie odbierać
osobiście w Centrum Kultury Śląskiej
lub za dodatkową opłatą 6,30 zł.
wyślemy je pocztą tradycyjną
Na wygodnych zaproszenia będą
czekały przy wejściu na sale w dniu
imprezy po okazaniu dowodu wpłaty

Oprawę muzyczną i taneczną zagwarantuje 5 osobowa kapela Makula Band
która zaprezentuje hity taneczne z ostatniego półwiecza a także didżej z
przebojami z lat 80 tych i 90 tych
Kliknij w link i zobacz fragmenty koncertów z udziałem Makula Band
Teatr Ziemi Rybnickiej
https://www.youtube.com/watch?v=9JhqCB9dPEg&feature=youtu.be
Old Timers Garage Katowice
https://www.youtube.com/watch?v=sbsXoCQ-C7k&feature=youtu.be
Ponadto w programie specjalny koncert sylwestrowy pt „Hity z fryncity” w
wykonaniu Ferajny Makuli w 4 osobowym składzie. Usłyszycie w nim największe
śląskie szlagry i śląskie parodie polskich przebojów
Zobaczcie zajawkę
https://www.youtube.com/watch?v=irsDJZ472Mo&feature=youtu.be
Dla koneserów mody możliwość przymierzenia i zdjęcia w śląskim stroju
regionalnym . Ponadto Marian Makula zaprezentuje w specjalnym pokazie na
modelach elementy ślonskigo łobleczynio

Jadłospis na śląską nutę przyrychtuje Wiolinowa gospoda
http://www.violinowagospoda.pl/
W menu tradycyjno rolada , modro kapusta i kloski , kolocz, kawa, tyj i inksze napoje
Na stole płyta z wyrobami ze świniobicio jak galert , preswoszt, lyberwoszt i inne woszty
a na koniec krupniok w zilbrze i flajsz zupa, eli żyniaty żur
Skuli tego że kożdy lubi inny trunek trza bydzie gorzoła przytaszczyć ze sobom
Na nowy rok bydom toasty z bąbelkami i wierszowane winszowania na wesoło

Czamu się werci przylyźć na tego sylwestra
Po primo CKŚ posiada jedną z najpiękniejszych i o dobrej komunikacji sal balowych
Sklada się ona z 4 pomieszczeń
Sali głównej , jako miejsca do tańca, dwóch sal bocznych oraz sali tylnej i sceny z dużym
ekranem Stoły dla gości są zazwyczaj ustawiane w salach bocznych

Sala główna przed spektaklem teatralnym widok od sceny

Sala główna ,
Od lewej schody na sale boczna lewą , wgłębi sala tylna i sala prawa, z prawej scena

Widok na tylną salę

Widok sceny z finału spektaklu „Koncert warkoczem pleciony
Z tyłu na ekranie projekcja śląskiego krajobrazu

Czamu sie werci przylyżć akurat na tego sylwestra
Jest dużo miejsca do tańca , bardzo dobra akustyka
Bydzie moc iberaszungow (niespodzianek) sprawdzeni wykonawcy , oryginalna
dekoracja i prezentacje filmowe na telebimie
Jodło kere serwujymy bydzie swojske , tradycyjne i ślonske
I na koniec pomyśleli my tyż ło singlach dlo kerych bydzie specjalny stolik
Sylwester dedykujemy ludziom kerym leży na sercu i wątrobie ślonsko tożsamość
godka i kultura

Zaproszomy
Wpłać 370 zł na para eli 185 zł za singla na konto Agencji
45 1050 1331 1000 0022 3802 2798
Z dopiskiem Sylwester 2019
Podając imię i nazwisko oraz e-mail i tel. kontaktowy
(Dane podlegają pod klauzule RODO)
http://makula.pl/

Klikając w obrazek, przejdziesz do naszej strony internetowej

