
 

 
 
 
 
 
 

8 Ogólnopolski Przegląd Teatrów Studenckich i Niszowych 

 

EPIZOD NR 8 

 

“EPIZOD” TO JEDYNA W SWOIM RODZAJU STUDENCKA, 

ARTYSTYCZNA IMPREZA KLUBOWO TEATRALNA !!! 

 

20,21,22 marca 2014, Kraków 

 

Witam Was serdecznie! 
 
Szanowni Państwo,  Drodzy przyjaciele 
 
Zapraszamy Was do udziału w wyjątkowej, wiosennej 8 już edycji 
Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Studenckich i Niszowych EPIZOD, który 
odbędzie się w dniach: 20,21,22 marca 2014 roku  w legendarnym, krakowskim 
Klubie Studenckim "Żaczek". 
 
"EPIZOD" jest jedyną w swoim rodzaju imprezą klubowo - teatralną, zatem 
nawiązując do tradycji ruchu studenckiego, niszowego, alternatywnego, 
offowego, itp… nie ma TRADYCYJNYCH  eliminacji!!! 



 
Pokazujecie spektakl taki, jaki chcecie. Nie jest to klasyczny, tradycyjny 
przegląd, lecz "żywa" i dynamiczna impreza, gdzie najważniejszy jest teatr  
i dobra zabawa: artystyczna, intelektualna, ale i towarzyska, klubowa na 
wysokim poziomie zarówno podczas spektakli jak i podczas wydarzeń 
towarzyszących i klubowych…   
 
W tym roku postanowiliśmy zmienić nieco formułę EPIZODU i z myślą o Was 
uatrakcyjnić ją. 
 
Festiwal został podzielony na część konkursową i część galową. 
 
Jak zwykle szykujemy też dla Was kilka niespodzianek i wydarzeń 
„epizodowych”… 
 
Szczegóły wkrótce…  
 
Zapraszamy Was serdecznie!!! 
 
 
Jeżeli jesteście zainteresowani udziałem w "EPIZODZIE", to przyślijcie proszę  
na adres mailowy biuro@festiwalepizod.pl wypełnioną kartę zgłoszeniową wraz 
z załącznikami, o które prosimy. 
 
Po otrzymaniu od Was maila - skontaktujemy się z Wami w celu ustalenia  
szczegółów (kontakt około 7.03.2014).  
Zapewniamy Wam występ w kultowym klubie studenckim, noclegi w 
legendarnym akademiku "Żaczek" oraz dobrą zabawę! 
 
Przybywajcie do Krakowa! 
 
Zapraszamy i czekamy!!! 
 
 
Uwaga!  
Zgłoszenia udziału przyjmujemy TYLKO mailowo do 3.03.2014!!!   
 
Uwaga! "EPIZOD" odbywa się w sali klubowej, przeszklonej.  
W oknach wiszą kotary, ale nie ma pełnego zaciemnienia, więc weźcie to pod 
uwagę dobierając spektakl, który chcecie pokazać! 

mailto:biuro@festiwalepizod.pl


 
Spektakl zaprezentujecie w górnej, głównej sali klubowej, w przestrzeni 
klubu, na płaskiej podłodze. Widownię można ustawiać dowolnie.  Możecie 
też wystąpić na kameralnej scenie – także znajdującej się w głównej sali 
klubowej.  
 
Kochani, w „Żaczku” występujecie i mieszkacie  – wszystko w jednym budynku 

usytuowanym w centrum Krakowa obok Biblioteki Jagiellońskiej i Muzeum 

Narodowego, naprzeciwko krakowskich Błoni. 

Klub "ŻACZEK" ma swoją stronę:  www.klubzaczek.pl  więc możecie go  
sobie obejrzeć 
 

 
 

Zapraszamy na stronę EPIZODU: 
 

www.festiwalepizod.pl 
 
 
 

 

http://www.klubzaczek.pl/

