
A  JAK!
 KABARET  kontakt :

 
               TEL. 791- 053 - 180 

    management.ajak@gmail.com

   



A JAK!
to w pełni żeńska formacja

kabaretowa.

Powstała w roku 2015 i od tego czasu
podróżuje po całej Polsce, bawiąc

publiczność nietuzinkowym
poczuciem humoru oraz muzyką    

 na żywo.

 

Na scenie 8 niebywale zgrabnych nóg:

Magda, Maria, Karolina, Adrianna.

(żeby nie było wątpliwości - każda ma
po 2 nogi ;)

Liczne realizacje TV:

 POLSAT ,  TVP2 ,  WP ,

ZOOM  TV ,  K INO
POLSKA . . .

Nagrody na  festiwalach
kabaretowych:

 PAKA ,  MULATKA ,  OSPA ,

ZOSTAŃ  GWIAZDĄ
KABARETU ,FERMENTY ,

KOPALN IAK . . .



contact us

70 1 -326 -7339
CATHER INE  DRIVE  ANETA ,  ND

REALLYGREAS ITECOM

 
NAJNOWSZY PROGRAM:

 
 

"MATKA JEST TYLKO
JEDNA" 

 
 

 

ZORGANIZUJ PREMIERĘ
NASZEGO NOWEGO

PROGRAMU U SIEBIE!
Występ kabaretu A JAK! to
gwarancja dobrej zabawy! 



SING UPSING UP

 
 

Ten program to innowacyjne połączenie
stand upu, skeczów i muzyki.

Matki są różne i tę różnorodność ubrałyśmy
w odpowiednią oprawę humorystyczną.

 Każdy Widz znajdzie tu coś dla siebie –

Panie będą mogły z dystansem spojrzeć na
swoją naturę, Panowie w końcu dowiedzą
się co tak naprawdę tkwi w umysłach płci

pięknej.
.

Sukces tego programu ma wielu ojców, ale
matka jest tylko jedna!

 

Nasz spektakl wypełnia luz i nonszalancja.

.

 

 

"Matka jest tylko jedna"



Recital muzyczny
 

 

 

Kabaret A JAK ma w swoim repertuarze
kilkadziesiąt utworów muzycznych.

Recital to miła dla ucha przygoda z
piosenką kabaretową przy dżwięku
pianina, gitary, ukulele i cajonu.

Na życzenie klienta istnieje możliwość
zorganizowania występu z całym

bandem.

 

 

Konferansjer(ka) od
zaraz!

 
 4 piękne kobiety w stadzie, parami

bądź pojedynczo to świetny sposób na
dodanie do wydarzenia elegancji, gracji i

dobrego humoru.

Magda, Karolina, Maria i Ada świetnie
radzą sobie w prowadzeniu każdego

rodzaju imprez. 



Zapraszamy do kontaktu! 
DOTRZEMY  WSZĘDZ IE  ; )

A  JAK !

 

TEL :  79 1  053  1 80  -  MAGDALENA  FURMANEK
MANAGEMENT .AJAK@GMAIL .COM

 

HTTP : / /WWW .KABARETAJAK .PL /

HTTPS : / /WWW .FACEBOOK .COM /KABARETAJAK


