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Promujemy artystów w kolejnych edycjach
Katalogu Koncertowego, zawierających szeroki
wachlarz sztuki estradowej, który umożliwia
realizację większości pomysłów artystycznych.
Współpracujemy ze znanymi i wybitnymi
artystami sceny i estrady polskiej i zagranicznej,
produkujemy programy estradowe, muzyczne
i spektakle teatralne. Promujemy nowe twarze
rodzimej rozrywki. Syndykat Artystyczny, to:

Koncerty:

• realizacja projektów artystycznych w pełnym
zakresie (scenariusz, program, reżyseria, technika estradowa)
• organizacja koncertów, eventów, imprez firmowych i okolicznościowych, festynów, pikników,
widowisk plenerowych, imprez klubowych i
hotelowych
• pełen zakres techniki estradowej (nagłośnienie,
oświetlenie, estrady, wizualizacja, efekty pirotechniczne i laserowe)
• reżyseria koncertów estradowych, festiwali,
przeglądów

Produkcja:

• produkcja zespołów artystycznych
• produkcja płyt i teledysków
• scenariuszy programów artystycznych
• tekstów autorskich (konferansjerka, piosenki,
teksty kabaretowe)
• współpraca z polskimi i zagranicznymi kompozytorami, aranżerami, autorami tekstów

Promocja:

• promocja artystów (media, PR, marketing,
reklama, internet, katalog koncertowy)
W opinii naszych klientów Agencję cechuje doświadczenie, solidność i wiarygodność,
profesjonalizm i perfekcja w realizacji zleconych
projektów.

Leszek
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Małgorzata
Filipiak-Kwiatkowska
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KLASYCY PIOSENKI POLSKIEJ

ALICJA MAJEWSKA

HALINA FRĄCKOWIAK

ANDRZEJ DĄBROWSKI

Przepiękne i nastrojowe piosenki z akompaniamentem Włodzimierza Korcza i ich ponadczasowe treści
nie pozwalają zapomnieć o tej wspaniałej artystce.

Od lat 70-tych nieustannie na polskiej scenie
muzycznej. W repertuarze wiele niezapomnianych
przebojów: „Papierowy księżyc”, „Bądź gotowy do
drogi”, „Mały elf” i inne.

Jako wokalista jazzowy zadebiutował w roku 1965, jako
piosenkarz wykonujący prócz jazzu muzykę pop – w 1970.
Śpiewał standardy muzyki światowej, własne kompozycje, a
także piosenki napisane przez popularnych kompozytorów
muzyki rozrywkowej .

DANUTA BŁAŻEJCZYK

HANNA BANASZAK

EDYTA GEPPERT

W 1986 zdobyła Srebrną Lirę na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Bratysławie,
nagrodę im. Karola Musioła i Bursztynową
Paterę na Krajowym Festiwalu Polskiej
Piosenki w Opolu i wiele innych.

Gwiazda polskiej piosenki
niezmiennie ciesząca się uznaniem
publiczności. Koncertuje jako solistka
z własnym zespołem.

Piosenek artystki słucha się jak
intymnych zwierzeń. Każdy jej występ
jest świetnie wyreżyserowanym
misternym spektaklem.

MICHAŁ BAJOR

Znakomity interpretator piosenki
aktorskiej od wielu lat przyciąga do
teatrów i sal koncertowych. W jego
repertuarze piosenki francuskie
i polskie współczesnych autorów
i kompozytorów.

KRYSTYNA GIŻOWSKA

Wdzięk i melodyjność piosenek K.
Giżowskiej na długo pozostają w
pamięci słuchaczy. Atrakcyjna
piosenkarka śpiewa na koncercie
wszystkie swoje przeboje w nowych
aranżacjach.

JACEK WÓJCICKI

HALINA KUNICKA

Aktor i śpiewak o silnej tenorowej
barwie głosu. Jeden z członków krakowskiej Piwnicy pod Baranami
Różnorodność stylistyczna tekstów
i kompozycji sprawia, że koncert należy
do wyjątkowych i niezapomnianych.

Już ponad 30 lat należy do czołówki
najpopularniejszych gwiazd polskiej
estrady. Śpiewa repertuar bardzo różnorodny, od chwytliwych przebojów
polskich i zagranicznych po piosenki
kabaretowe.

JERZY POŁOMSKI

Legendarny, kultowy, wspaniały i
jedyny. Czaruje szarmanckim sposobem bycia, zaskakuje otwartością i
autoironicznym spojrzeniem na rzeczywistość. Niezwykła kultura sceniczna i
muzykalność.

PIOTR SZCZEPANIK

Prawdziwy dżentelmen i klasyk
polskiej piosenki rozrywkowej. Urok
jego piosenek nie przemija, pomimo
upływu lat.

KLASYCY PIOSENKI POLSKIEJ

IZABELA TROJANOWSKA

Znakomita aktorka zdobywa serca
słuchaczy wspaniałymi piosenkami.
Na koncercie można usłyszeć jej
dawne przeboje oraz piosenki
z nowej płyty.

ANDRZEJ ROSIEWICZ

„Najwięcej witaminy mają polskie
dziewczyny” – śpiewa popularny
piosenkarz i satyryk – I, do
cholery, ma rację!

BOHDAN ŁAZUKA

Piosenkarz, aktor estradowy, specjalizuje się w rolach komediowych. Występował w Kabarecie Starszych Panów.
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ANDRZEJ RYBIŃSKI

KRZYSZTOF CUGOWSKI

RUDI SCHUBERTH

GRUPA 2+1

Założyciel zespołów „2 plus 1” oraz
„Andrzej i Eliza”. Od 1981 r. występuje solo. Jego przeboje „Pocieszanka,
czyli nie płacz maleńka”, „Za każdą
cenę”, są nadal chętnie słuchane. Nie
liczy godzin i lat...

Mega gwiazda polskiej muzyki rockowej. Krzysztof Cugowski zaśpiewa
wszystkie przeboje grupy.

Polski piosenkarz, autor tekstów,
kompozytor, satyryk, prezenter telewizyjny i aktor. Jest autorem tekstów
piosenek „Córka Rybaka”, „Monika –
dziewczyna ratownika”, „Wars wita”,
„Tylko mi ciebie brak”.

Powrócili kilka lat temu na estradę.
Zespół występuje z nową wokalistką
Urszulą Blaszyńską. Grupę w nowym
składzie zaakceptowała publiczność.

CZERWONE GITARY

SKALDOWIE

TRUBADURZY

HAPPY END

Nieprzemijający urok piosenek
Trubadurów ściąga na koncerty setki
fanów w różnym wieku. Przebój za
przebojem, perfekcyjne wykonanie.
Niejeden słuchacz uronił łzę na wspomnienie dawnych lat.

Zbyszek i Danusia Nowak kilka lat
temu wrócili z USA do wiernej polskiej publiczności. Na ich koncertach
bawią się już trzy pokolenia miłośników dobrej muzyki rozrywkowej.

Jak przed laty publiczność szaleje na ich
koncertach. „Nowe twarze” w zespole
spowodowały odświeżenie dawnych
przebojów. Obecnie występują w składzie:
J. Kosela, J. Skrzypczyk, M. Wądołowski,
D. Olszewski, A. Malinowski.

JAN WOJDAK I WAWELE

Show estradowe. Wawele przypominają swoje przeboje znane z radia i
TV oraz nowe piosenki. Dotychczas
nagrali 15 płyt. Stale koncertują
w kraju i zagranicą.

RYSZARD RYNKOWSKI

Polski piosenkarz, kompozytor, pianista
i aktor. Wielokrotny laureat Krajowego
Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Na
koncercie usłyszeć można najbardziej
znane hity artysty, które wykonuje z niezrównanym sobie wdziękiem i humorem.
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Przemijają kolejne jubileusze
działalności artystycznej Skaldów, a
następne pokolenia słuchaczy
odkrywają świeżość ich piosenek.

TERCET EGZOTYCZNY

Gwiazdą „Tercetu” jest znakomita
wokalistka Izabella Skrybant. Wydali
21 płyt w nakładzie ponad 10 mln.

MARYLA RODOWICZ

Maryla Rodowicz w swoim dorobku
ma około dwa tysiące piosenek, ponad
dwadzieścia płyt polskich, a także po
jednej angielskiej, czeskiej, niemieckiej,
rosyjskiej.

HALINA BENEDYK
& MARCO ANTONELLI

VOX

Tę parę pokochała cała Polska, kiedy
wystąpili na scenie w Sopocie ’84, jako
młodzi, nieznani piosenkarze. Ten polsko-włoski duet powrócił z nową płytą,
a efekty współpracy można usłyszeć
na niezapomnianym koncercie.

Obdarzeni absolutnym słuchem i
talentem estradowych showmanów.
Do dziś nie mają sobie równych
w kunszcie wokalnym i niewiarygodnie łatwym kontakcie z publicznością.

ELENI

KRYSTYNA

Jest jedną z najpopularniejszych piosenkarek w Polsce. Urodziła się w Bielawie
koło Wrocławia. Z muzyką zetknęła się w
dzieciństwie, gdyż pochodzi z rodziny o
tradycjach artystycznych.

Polska piosenkarka i wokalistka jazzowa,
kompozytorka, pedagog muzyczny.
Wylansowała wiele niezapomnianych
przebojów, a jej utwory zostały zarejestrowane na 18 płytach.

KLASYCY PIOSENKI POLSKIEJ

EWA BEM

STAN BORYS

Polska piosenkarka jazzowa, wykonująca także
muzykę pop oraz blues, autorka tekstów piosenek.

LIDIA STANISŁAWSKA

Polska piosenkarka i dziennikarka.
Debiutowała w 1973 na festiwalu
koszalińskiej giełdy piosenki, gdzie
zajęła pierwsze miejsce.

IRENA SANTOR

Jest laureatką międzynarodowych
festiwali piosenkarskich oraz
wykonawczynią wielu utworów, które
stały się przebojami (np. Tych lat nie
odda nikt, Powrócisz tu, Już nie ma
dzikich plaż).

PARTITA

Koncert z największymi przebojami
zespołu z lat 70-tych oraz coverami
gwiad polskiej i światowej muzyki
rozrywkowej.

W 1965 współzałożyciel zespołu Blackout, od
1968 związany z formacją Bizony. Karierę solową
rozpoczął w 1969, wydając swój pierwszy album. W
2004, był gwiazdą festiwalu w Syracuse; największego polskiego festiwalu w północno-wschodniej
części USA.

TADEUSZ WOŹNIAK

Najpopularniejsze piosenki: Hej, Hanno, Smak i zapach
pomarańczy, To będzie syn, Zegarmistrz światła nagrodzona na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu
w 1972 r. Jest również autorem muzyki i wykonawcą
piosenki Pośrodku świata, otwierającej każdy odcinek
popularnego serialu Plebania.

WOJCIECH GĄSSOWSKI

Największą sławę przyniósł mu w
latach 80. utwór „Gdzie się podziały
tamte prywatki”, natomiast w latach 70.
„Przygoda bez miłości” (z zespołem
Test), a w latach 60. „Zielone wzgórza
nad Soliną” (z zespołem Tajfuny)

NO TO CO

WOJCIECH KORDA

Polski wokalista, gitarzysta, kompozytor,
współtwórca muzyki pierwszej polskiej
rock-opery Naga.

Zespół wokalno-instrumentalny,
łączący polski folklor z muzyką
skifflową i bigbeatem.

TRZY KORONY

Zespół muzyczny założony przez
Krzysztofa Klenczona po jego
odejściu z zespołu Czerwone Gitary.
W roku 1971 nagrał album „Krzysztof
Klenczon i Trzy Korony”, z którego
pochodzi utwór „10 w skali Beauforta”.

ROMAN GERCZAK

Artysta kabaretowy, satyryk, piosenkarz, były członek Kabaretów Elita,
Pinezka, ZAKR. Jego najbardziej
znany przebój, to „Zabrałaś mi lato„.

POP-FOLK
TARAKA

ENEJ

Zespół Taraka tworzą muzycy z Polski, Białorusi
i Ukrainy. Przewodzi im kompozytor i producent
Karol Kus (lider grupy Koka), który nagrywał m.in.
z Haliną Młynkową i Bartkiem Wroną.

W 2011 roku zawojowali serca widzów oraz
jury Must be The Music. Wykonują muzykę z
pogranicza folku, ska i szeroko pojętej alternatywy,
czerpiąc inspiracje z kultury ukraińskiej.

ZAKOPOWER

Zespół założony przez skrzypka Sebastiana Karpiela-Bułeckę. Stali się popularni dzięki połączeniu
tradycyjnych brzmień góralskich
z nowoczesną muzyką klubową.

KLASYCY PIOSENKI POLSKIEJ / POP-FOLK
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INO ROS

BRATHANKI

FUTURE FOLK

GOLEC UORKIESTRA

Łączą muzykę taneczną z góralszczyzną. Stanisław Karpiel-Bułecka i Szymon
Chyc-Magdzin rodem z Zakopanego
wnoszą typowe dla regionu elementy
tradycji ludowej, a Matt Kowalsky wzbogaca całość o nowoczesne brzmienia.

Paweł i Łukasz Golcowie to filar
najbardziej popularnej polskiej kapeli
folkowej. Nie trzeba wiele słów, żeby
opisać grupę, trzeba zobaczyć i
usłyszeć jaką energię niesie góralska
muzyka.

LACHERSI

KAPELA GÓRALSKA „HORA„

TURNIOKI

GÓRALSI

To powrót do korzeni. Zespół reaktywuje muzykę, którą nasi przodkowie
grali, śpiewali, tańczyli, muzykę która
była w każdym domu. Dziś dają mnóstwo radości tym, którzy mają okazję
z nią obcować.

W repertuarze kapeli znajdziemy
muzykę górali polskich, słowackich,
węgierskich, rumuńskich, bałkańskich,
piosenki cygańskie, melodie z musicalu „Skrzypek na dachu”. Sięgają po
oryginale instrumenty góralskie.

Grają muzykę góralską „na ostrą
nutę”. Połączenie góralskiego folkloru
z muzyką rock, pop, jazz, funky.

Kapela hołduje rodzimej muzyce
góralskiej Beskidów i Tatr w tradycyjnym, rozrywkowym oraz miłym dla
ucha brzmieniu.

REDLIN

RZEPCZYNO FOLK BAND

ORKIESTRA DNI NASZYCH

HORPYNA

Kapela folk-rockowa. W programie
własne utwory inspirowane specyficzną ludową melodyką.

Oryginalne teksty i radosna pełna
energii muzyka z elementami folku irlandzkiego, podlaskiego, kaszubskiego, jak również piosenki autorskie.

Zespół tworzy muzykę rozrywkową
zainspirowaną folklorem podhalańskim, ale także muzyką folkową z
całego pasma Karpat.

Każdy z ich koncertów jest folkową
podróżą po miejscach, w których
muzyka jest bardzo bliska ludziom.
Grają z prawdziwą radością i tą
radość podają dalej.

CHUTKI SMOUZ (BIAŁORUŚ)

Folk-rockowa grupa z Białorusi. Oryginalne połączenie białoruskiego folku z dynamicznym rockiem
oraz elementów reggae, ska i muzyki
pop. Mieszając różne style, zespół uzyskuje własny i niepowtarzalny styl.
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OSIMIRA (BIAŁORUŚ)

Jedna z bardziej oryginalnych formacji z Białorusi
grających zaaranżowaną współcześnie, dynamiczną muzykę folk-rock inspirowaną wielowiekową
tradycją białoruską.

POP-FOLK

To wybuchowe połączenie muzyki
rockowej z elementami folkloru
różnych grup etnicznych. Na scenie
pełna energia i świetna zabawa ze
znanymi hitami zespołu.

Folk-rockowa kapela, w której
motywacją i inspiracją do tworzenia
własnych utworów jest specyfika
ukraińskiej melodyki.

PERKALABA (UKRAINA)

Muzykę, którą gra ten 7-osobowy band z Ukrainy
określa się jako „huculski ska-punk-folk”. Pastisz
łączący wiele gatunków muzyki i tryskający energią, barwny muzyczny colage.

POPROCK

CLEO

KASIA POPOWSKA

GRZEGORZ HYŻY

Polska piosenkarka i autorka tekstów,
której popularność przyniósł utwór
„Przyjdzie taki dzień”.

Polski wokalista, finalista trzeciej edycji
programu X Factor, założyciel i lider
zespołu Grzegorz Hyży & Band. Doskonałe poczucie rytmu, niepokojąco
hipnotyzujący wokal to atuty zespołu.

KAMIL BEDNAREK

SYLWIA GRZESZCZAK

W 2010 roku Bednarek wziął udział w
trzeciej edycji programu Mam talent!
emitowanego przez stację telewizyjną
TVN. Po finałowym wykonaniu „Is
This Love” Boba Marleya, zdobył 2.
miejsce na podium show.

Oczarowała polską publiczność utworem „Nowe szanse„, który stworzyła
razem z raperem Liberem. Single „Co
z nami będzie” i „Mijamy się” stały się
megaprzebojami.

NATALIA SIKORA

MARGARET

JULA

ALEKSANDRA SZWED

Zwyciężczyni II edycji programu The
Voice of Poland. Laureatka konkursu
Super Debiuty na Krajowym Festiwalu
Piosenki Polskiej w Opolu. Za wykonanie utworu „Konie” zdobyła główną
nagrodę przyznawaną przez widzów.

Polska piosenkarka i blogerka modowa.
Popularność zyskała dzięki piosence
„Thank You Very Much”. W 2013 została
nominowana do nagrody Eska Music
Awards w kategoriach Najlepsza artystka, Najlepszy hit oraz Najlepszy debiut.

Znana z przebojów „Za każdym razem”, „Nie zatrzymasz mnie” i „Kiedyś
odnajdziemy siebie”. Popularność
zyskała dzięki swoim amatorskim nagraniom muzycznym publikowanym
w internecie.

Dawka mega atmosfery w pop-rockowym
klimacie. Różnorodność muzyczna
koncertu gwarantuje świetną zabawę.
Ola Szwed wykonuje własne utwory
oraz znane i lubiane piosenki polskie
i zagranicze.

NATALIA SZROEDER

Szerszej publiczności dała się poznać
za sprawą zwycięstwa w programie
„Szansa na sukces”. W kwietniu 2012
roku ukazał się jej pierwszy oficjalny
singiel - „Jane”.

EWELINA LISOWSKA

Wszystkie piosenki artystki stały się
hitami, a liczne prestiżowe nagrody
potwierdzają jej talent. Niesamowita
energia i dużo dobrej polskiej muzyki
to gwarancja świetnej zabawy.

Sukces osiągnęła dzięki współpracy z
producentem muzycznym Donatanem. Cleo reprezentowała Polskę w
finale Eurowizji.

BEATA SPYCHALSKA

Utalentowana wokalistka o mocnym
głosie. Wystąpiła w The Voice of
Poland, gdzie była porównana do
Adele i zachwyciła swoimi występami
Annę Wyszkoni.

RAFAŁ BRZOZOWSKI

HONORATA SKARBEK

DODA

SARSA MARKIEWICZ

Jego kariera muzyczna rozpoczęła się
od udziału w telewizyjnym programie
Szansa na sukces w 2002 roku, w którym zdobył wyróżnienie. Jesienią 2011
roku wziął udział w programie The Voice
of Poland. Odpadł tuż przed finałem.

Wszystkie piosenki i teledyski HONEY
w sieci zostały obejrzane ponad 30
milionów razy. Dotychczasowe trzy single HONEY (tj. „No One”, „Runaway”
i „Sabotaż”) były grane we wszystkich
czołowych stacjach radiowych.

Doda to obecnie najpopularniejsza
osoba w Polsce. CNN umieściło ją na
liście najbardziej znanych na świecie
Polaków w całej historii kraju.

28 sierpnia 2015 ukazał się jej debiutancki album studyjny zatytułowany
Zapomnij mi, który znalazł się na 2.
miejscu na liście OLiS i uzyskał status
złotej płyty.

POPROCK
BIESIADY
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DAWID PODSIADŁO

FEEL

ANIA RUSOWICZ

Karierę muzyczną rozpoczął dzięki programowi X Factor, którego był laureatem.
W maju 2013 roku ukazał się debiutancki
album wokalisty zatytułowany Comfort and
Happiness, który po premierze uplasował
się na 1. miejscu w zestawieniu OLiS.

Zdobywcy głównych nagród w
konkursie o Bursztynowego Słowika i
Słowika Publiczności 44 Międzynarodowego Sopot Festival 2007.

Laureatka nagrody polskiego przemysłu fonograficznego Fryderyk. Jest
obecnie jedyną polską wokalistką,
śpiewającą prawdziwy big-bit.

PATRYCJA KAZADI

KAYAH

MONIKA KUSZYŃSKA

EWELINA FLINTA

Aktorka, piosenkarka i tancerka,
a także osobowość telewizyjna. Gra na
fortepianie i komponuje. Znana z seriali
i licznych programów TV. Od 2011 roku
prowadzi program You can dance - Po
prostu tańcz.

Jej pierwsza autorska płyta, „Kamień”
z 1995 roku, uczyniła z niej jedną z najpopularniejszych polskich wokalistek.
Łączna sprzedaż jej albumów wynosi
ponad milion egzemplarzy.

Była wokalistka zespołu Varius Manx,
która poważnie ucierpiała wskutek
wypadku samochodowego, wróciła
na estradę. Po 4 latach milczenia
nagrała nowy utwór pod wymownym
tytułem „Nowa rodzę się”…

NATALIA LESZ

HALINA MLYNKOWA

NATALIA KUKULSKA

GOSIA ANDRZEJEWICZ

Wokalistka, aktorka i tancerka.
Jej występy charakteryzują się
dynamicznym show nastawionym na
dobrą zabawę publiczności. Działalność artystyczną skupia w Polsce jak
również w Ameryce.

Artystka o ogromnej wrażliwości, ujmującej
subtelności i tajemniczości. Była wokalistka
Brathanków. Obecne brzmienia jej popowych produkcji nabierają bardziej orientalnych kolorów, a ciepła barwa głosu Haliny
dodaje im charakteru wytworności...

Wiele się zmieniło od czasów piosenki Puszek Okruszek, a najbardziej
Natalia Kukulska. Wokalistka zachwyca swoją dojrzałością artystyczną. Jej
występy są bardzo emocjonujące i
szczegółowo zaplanowane.

Osobowość muzyczna, obdarzona
miłym, ciepłym głosem. Na dużej
scenie zadebiutowała na konkursie
Eurowizji śpiewając wraz z zespołem
Ivan & Delfin.

PAWEŁ MAŁASZYŃSKI
I COCHISE

TOMASZ KAROLAK

ICH TROJE

SOUND’N’GRACE

Jeden z najpopularniejszych polskich
aktorów, wokalista i autor tekstów Paweł Małaszyński, łączy swoje siły
z zespołem Cochise, zapewniając
wyjątkowe widowisko muzyczne.

Rockowy, dynamiczny koncert z
polskimi piosenkami dla każdego.
W repertuarze autorskie rockowe
piosenki znane z radiowych list przebojów oraz covery.

DAWID KWIATKOWSKI

Laureat Europejskiej Nagrody Muzycznej
MTV dla najlepszego polskiego i europejskiego wykonawcy.
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Ich Troje to najbardziej znany i utytułowany polski zespół, bijący rekordy
w ilości sprzedanych płyt i zagranych
koncertów pod wodzą Michała Wiśniewskiego.

POPROCK

Piosenkarka pop-rockowa. Karierę
muzyczną zaczynała w zespołach
rockowych. W 2002 r. wzięła udział
w pierwszej polskiej edycji programu
Idol, plasując się na drugim miejscu.
Wydała dwa albumy studyjne.

Polski chór wykonujący muzykę gospel, soul, R&B i funk. Powstał w 2005
roku w Warszawie z inicjatywy Anny
Żaczek i Kamila Mokrzyckiego.

ANIA DĄBROWSKA

MONIKA BRODKA

JUSTYNA STECZKOWSKA

Laureatka Fryderyków 2013 w
kategoriach Debiut roku i Artysta roku.
W 2003 zdobyła 2 miejsce VI edycji
Konkursu „Pamiętajmy o Osieckiej”.
8 maja 2012 wydała swoją pierwszą
płytę pt. Spadochron.

Polska wokalistka wykonująca muzykę oscylującą w granicach popu, często inspirowaną brzmieniami retro.

Laureatka trzeciej edycji programu
telewizyjnego Idol. Jej debiut fonograficzny zatutułowany „Album” zdobył
status złotej płyty, sprzedając się 35
tys. egzemplarzy.

Jest gwiazdą i kobietą o nieprzeciętnej charyzmie, urodzie i głosie.
Przedstawicielka gatunku gwiazd - ze
wszystkimi tego konsekwencjami.
I za to ją lubimy.

KASIA CEREKWICKA

URSZULA

K.A.S.A.

NORBI

Wokalistka czaruje swoim mocnym
głosem. Świetnie czuje się w klimatach
RnB, a na jej koncerty przychodzą
prawdziwi fani i wielbiciele talentu Kasi.

Udany kilka lat temu powrót na scenę
jednej z czołowych polskich wokalistek rockowych utrwalił jej pozycję
nowymi przebojami.

MICHAŁ MILOWICZ

ROBERT JANOWSKI

ANDRZEJ PIASECZNY

Piosenkarz i aktor teatralno-musicalowy i filmowy związany z teatrami: „Buffo”, Roma, Rampa, Komedia i Teatrem
Muzycznym w Gdyni. Kompozytor i
prezenter estradowy. W 2003 r. ukazała się jego debiutancka płyta.

Polski piosenkarz, kompozytor, poeta,
aktor, dziennikarz radiowy i prezenter telewizyjny. Koncerty z udziałem Roberta
Janowskiego, to niepowtarzalna okazja
do posłuchania go na żywo.

To nazwisko mówi samo za siebie. Od
wielu lat muzyka i piosenki „Piaska”
są hitami stacji radiowych. Ciepły głos,
melodyjność i naturalność na scenie, to
sukces tego artysty, który z biegiem czasu
przyspiesza tempo i cały czas tworzy.

ANITA LIPNICKA

ANDRZEJ CIERNIEWSKI

PAPA D

MELA KOTELUK

Wokalistka, autorka tekstów, współpracująca z zespołem Varius Manx
oraz Johnem Porterem, jedna z
najpopularniejszych solistek polskiej
muzyki pop ostatniej dekady.

Wykonawca piosenek z pogranicza
pop i country. Po powrocie z USA
zrobił błyskawiczną karierę na
estradzie krajowej.

W swojej twórczości łączy klimaty
latynoskie, muzykę reggae a nawet
elementy muzyki ludowej. Kontrowersyjna osobowość wokalisty zaskakuje
na koncertach i budzi pozytywne
emocje.

Moda na wielkie powroty nadal obowiązuje o czym świadczy świetna forma
zespołu. Dyskotekowe piosenki królowały na parkietach, a teraz wracają z
nowymi świeżymi aranżacjami.

POPROCK

„Kobiety są gorące”, „Nie zaczepiaj
mnie”, „Pokręciło się w głowie” - te
tytuły piosenek oddają charakter
i klimat koncertu Norbiego.

MACIEJ MALEŃCZUK

Wyjątkowa osobowość sceniczna,
której nie można zapomnieć. Fantastyczna dawka najlepszej muzyki (
m.in. płyta Psychodancing) w wykonaniu charyzmatycznych instrumentalistów z wokalistą na czele.

MAGDA STECZKOWSKA & INDIGO

Piosenkarka współpracowała z
największymi gwiazdami polskiej sceny
muzycznej. Ma na swoim koncie ponad
50 płyt z różnymi artystami. Obecnie
realizuje swój solowy projekt z zespołem Indigo.
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MARINA

STACHURSKY

Piekielnie piękna i zdolna młoda wokalistka. Wykonuje muzykę pop czerpiąc z nowoczesnych brzmień
i rytmów. Wyjątkowy głos to jej największy atut.

AGNIESZKA CHYLIŃSKA

KASIA WILK

PERFECT

Polska piosenkarka wykonująca muzykę jazz, pop,
funk i elektroniczną, a także scenarzystka i reżyser
filmowy.

TATIANA OKUPNIK

Polska piosenkarka, autorka tekstów,
kompozytorka i prezenterka telewizyjna. W latach 1998–2005 wokalistka
zespołu Blue Café.

ANIA WYSZKONI

Piosenkarka wykonująca muzykę z pogranicza popu
i rocka, kompozytorka i autorka tekstów. W latach
1996–2010 występowała w zespole Łzy. Solowo
wydała dwa albumy: Pan i Pani (2009), oraz Życie jest
w porządku (2012).

KACPER KUSZYŃSKI I LESZCZE

M PROJEKT

W 2016 roku do Leszczy dołączył,
Kacper Kuszewski – jeden z najbardziej
rozpoznawalnych aktorów w Polsce!
Owocem współpracy jest singiel ”Konfiture”. Formacja w nowym wcieleniu nadal
flirtuje z tradycją polskiej piosenki.

Załoga która powstała w czerwcu 2011
roku w Lublinie. Swoje żeglarstwo
uprawiają pomiędzy wyspą Rock, a
przylądkiem Pop. Równie dobrze poprowadzą wielki, koncertowy 4-masztowiec,
jak i dryfującą poetycko tratwę.

ROCK&ROLL I BLUES

Legendarny, polski zespół rockowy znany z
przebojów, takich jak „Nie płacz Ewka”, „Chcemy
być sobą”, „Ale wkoło jest wesoło”, „Niewiele ci
mogę dać”, czy „Autobiografia”.
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Na polski rynek Ewa weszła 9 listopada 2007 płytą :
„Sam na sam” , album wydany przez Universal Music
Polska. Była to polska wersja albumu : „Měls mě vůbec
rád”. Druga polska płyta ukazała się 16 marca 2009.
Album nosił tytuł : „Cicho” i właśnie ten album zdobył na
festiwalu Sopot Hit Festiwal- tytuł albumu roku.

MARIA SADOWSKA

Wokalistka i autorka tekstów. W latach 1994–2003
członkini rockowego zespołu O.N.A. Od 2009 roku
prowadzi działalność solową.

Współpracowała z zespołami KTO
TO, Dreamland, Groovestreet, a także
z Mezem. Czasopismo „Machina”
umieściło ją na liście 50 najlepszych
polskich wokalistek.

Stachursky oficjalnie sprzedał w Polsce prawie 700
tysięcy kaset i płyt CD. Jest posiadaczem złotych
płyt za albumy „Finał”, „Wspaniałe polskie przeboje”
i „2009” oraz platynowych płyt za albumy „1996”,
„Urodziłem się aby grać”, „1999”, „Moje najlepsze
piosenki”, „1” i „Trwam”.

EWA FARNA

VARIUS MANX

Na początku 2010 r. do zespołu dołączyła nowa wokalistka Anna Lubieniecka i wraz z nią zespół ponownie
powrócił na estradę, na przekór tym wszystkim, którzy
wątpili, że po kolejnych zmianach wokalistek, Varius
Manx będzie jeszcze istniał na rynku muzycznym.

POPROCK/ROCK &ROLL I BLUES

BIG CYC

Znani z ironicznego podejścia do rzeczywistości, widowiskowych koncertów, happeningów
i licznych skandali o charakterze politycznym.
Muzycy wyrażają swą „wielką miłość” do znanych polityków.

KOMBII

MYSLOVITZ

Grupa reaktywowała się w 2003 r. jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku muzycznego
na muzykę lat 80-tych. W roku 2004 ukazała się
nowa płyta z piosenkami utrzymanymi w klimatach starego Kombi.

LADY PANK

Grupa powstała w 1991 r. Album „Myslovitz”
zapoczątkował wielką karierę zespołu. Nagrali
kilka płyt m.in. „Sun Machine”, „Z rozmyślań
przy śniadaniu”, które ugruntowały ich pozycję
na rynku.

Jedna z najpopularniejszych grup w historii polskiego rocka. Zespół wydał ponad 20 płyt i dziesiątki
przebojów, m.in. „Tańcz głupia, tańcz”, „Mniej niż
zero”, „Zostawcie Titanica”, „Zawsze tam gdzie ty”.

BAJM

RÓŻE EUROPY

Grają wspólnie od wielu lat. Wydali 7 płyt. Szczyt
popularności to przełom lat 80 i 90-tych. Wrócili
na scenę w wielkim stylu.

BRACIA

Kultowa, najpopularniejsza kapela w Polsce, ze
znakomitą i drapieżną Beatą Kozidrak.

Zespół braci Cugowskich powstał w 1998 r.
jednak oni sami już wcześniej występowali
na scenie. Mają na swoim koncie liczne festiwalowe nagrody.

BLUE CAFE

DE MONO

ŁZY

PATRYCJA MARKOWSKA

Leader zespołu, kompozytor i aranżer Paweł Rurak-Sokal, Dominika
Gawęda oraz rozbudowana sekcja
dęta decydują o charakterystycznym
brzmieniu Blue Cafe.

Polski zespół rockowy założony w
1984 roku przez Marka Kościkiewicza, Piotra Kubiaczyka, oraz
Dariusza Krupicza. Grupa nie traci
na popularności dzięki kolejnym eksperymentom pozwalającym łączyć
elementy muzyki popowej z rockiem.

Do największych przebojów Łez
należą utwory: „Agnieszka już dawno...”, „Narcyz się nazywam”, „Jestem jaka jestem”. Zespół otrzymał
nominację do Viva Comet za Artystę
10-lecia oraz Przebój 10-lecia.

Utalentowana, atrakcyjna wokalistka. Jej repertuar to dynamiczne
rockowe piosenki w klimatach muzycznych zbliżonych do lat 70-tych.
Znakomite widowisko muzyczne.

PECTUS

KASIA KOWALSKA

SUMPTUASTIC

WANDA I BANDA

Zespół powstał wiosną 2005 r. w
Rzeszowie. Tworzą wyłącznie własne kompozycje z gatunku szeroko
pojętej muzyki rockowej. Jest w nich
dużo zabawy ale i odrobina refleksji.

Rockowa wokalistka i autorka
tekstów zaskakuje swoich fanów
nowymi pomysłami aranżacyjnymi,
co plasuje ją w czołówce najbardziej
kreatywnych artystek.

Koncerty zespołu to prawdziwe
show, w klimatach pop-rock z domieszką dance. Prawdziwy wulkan
tętniący życiem i muzyką. Przebojowe kompozycje. Polecamy!
Naprawdę znakomity zespół!

ROCK&ROLL I BLUES

We wrześniu 1982 grupę Lombard
opuściła jedna z dwóch wokalistek Wanda Kwietniewska - i w listopadzie
założyła własny zespół. Debiutancki
album tej grupy okazał się sukcesem.
Zawierał takie hity jak „Nie będę
Julią”, „Hi-Fi” i „Chcę zapomnieć” .
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LOMBARD

Grzegorz Stróżniak i Lombard w
świetnej kondycji. Nowy image zespołu z wokalistką Martą Cugier.

MAŁGORZATA OSTROWSKA

FORMACJA NIEŻYWYCH
SCHABUFF

DŻEM

Jak zawsze dynamiczna, ekspresyjna, w znakomitej formie wokalnej.
W programie koncertu usłyszymy
największe przeboje z czasów
współpracy z Lombardem oraz z
okresu kariery solowej.

Ponad 16 lat na scenie. Na koncercie Olka Klepacza usłyszymy wiele
przebojów. Jedna z najpopularniejszych kapel w Polsce.

Jeden z najwybitniejszych zespołów
w historii polskiej muzyki, konsekwentnie grający rockbluesa.
W kręgu 50-latków posiada status
formacji kultowej.

CZARNO-CZARNI

KOBRANOCKA

W piosenkach Czarno-czarnych nie
ma miejsca dla polityki ani agresji,
dużą rolę odgrywają absurdalne teksty, które dotyczą przede wszystkim
miłości i radości z życia.

W 2005 r. Kobranocka obchodziła
20 rocznicę istnienia. Mimo długiego
stażu toruńscy muzycy są pełni
werwy, grają z czadem, tryskają
humorem i potrafią „rozbujać” każdą
publiczność.

Jest legendą i wielką gwiazdą
polskiego rocka, okrzyknięty przez
dziennikarzy muzycznych „polskimi
Rolling Stones”.

VIDEO

VOLVER

LOKA

NOCNA ZMIANA BLUESA

Jedna z najbardziej intrygujących
grup rockowych. Ich największe przeboje to między innymi:
Papieros, Soft, Szminki róż, czy Idę
na plażę. Wszystko to w nowych,
klimatycznych aranżacjach.

Volver to pierwszy w Polsce zespół,
który powstał z myślą o płci pięknej
i wszytkich tych dla których miłość
jest sensem istnienia. Piosenki tego
zespołu, to przepiękne melodie napisane przez Tomka Luberta. Teksty
stworzyły znane i cenione artystki.

Loka to rockandrollowa grupa,
łącząca taneczne rytmy z przebojowymi melodiami. Trójka muzyków z
Wrocławia, Iławy i Ostródy, których
połączył ze sobą...Internet. Ich
pierwszy przebój to utwór „Prawdziwe powietrze„.

Grają niezwykle dynamicznie i żywiołowo. Lider Sławek Wierzchowski
uważany jest za bluesmana nr 1
w Polsce. Ich koncert to wspaniałe
przeżycie, duża dawka energii, radości ale też chwile refleksji.

HARLEM

THE BLUES BROTHER BAND

JAN MANSON BAND

KASA CHORYCH

Grupę tworzą profesjonalni muzycy
(9 os.) wywodzący się z Trójmiasta.
Niezapomniana atmosfera tworzona
podczas ich koncertów gwarantuje
przeniesienie słuchaczy w czas i
miejsce kultowego filmu.

Jan Manson to charyzmatyczny artysta o wrażliwej duszy. Pisze i tworzy
piosenki z pogranicza rocka,
bluesa i country. Teksty są proste,
niebanalne, niosące głębsze
przesłanie i podparte niezłą muzyką
tworzą klimat teksaskiego rocka.

Band bluesowy z początku lat
osiemdziesiątych. Reaktywował się
kilka lat temu kontynuując oryginalne brzmienie pierwowzoru. Życzliwie
przyjmowany przez rockową publiczność.

Od wielu lat na krajowym rynku,
wierność stylistyce bluesrockowej,
około 2000 koncertów, kolejne
płyty i teledyski - tak krótko można
przedstawić profil jednego z najciekawszych zespołów bluesowych w
Polsce.
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ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY

ROCK&ROLL I BLUES

MANCHESTER

To brit-pop z elementami punk-rocka. Teksty ich utworów opowiadają
w większości o typowych problemach damsko-męskich. Debiutancki
singiel ,,Dziewczyna gangstera”
jasno przekazuje motto zespołu:
,,Kobiety są złe”.

GANG OLSENA

OBSTAWA PREZYDENTA

AFERA BLUES BAND

Artyści zafascynowani muzyką
Blues, Jamesa Browna, Lynard
Skynard oraz wykonawców czerpiących z soulu, rocka i rhytm&bluesa,
stworzyli formację, która łączy dobrą
zabawę z dobrą muzyką.

Muzyka zespołu wywodzi się z
bluesowej tradycji. To mieszanka
różnych stylów muzycznych: rock &
roll, funky, rock, soul. Na koncertach
wykonują głównie własne utwory.

Misją zespołu jest uchronić młodzież
skazaną na pastwę „...cyfrowo skażonego techno, quasi synkopowanych rytmów, pseudo piosenek, hołdującemu przemocy gangsterskiego
rap’u, acid popu czy sacharynowo
bezdusznej muzyki środka...”

POPARZENI KAWĄ 3

LEMON

RED LIPS

LemON to muzyczne objawienie
2011 roku. Zespół, któremu udała się
najtrudniejsza sztuka –
odniósł komercyjny sukces z niekomercyjną muzyką! Brawurowo wygrali
3. edycję Must Be The Music.

Grupa Red Lips to półfinalista pierwszej edycji programu „Must Be The
Music - tylko muzyka”. Muzycy swoją
twórczość określają jako pop-punk,
rock i electro.

Zespół pop-rockowy założony w 2005
roku, złożony przede wszystkim
z dziennikarzy Radia Zet i RMF FM.
Muzyka zespołu jest mieszaniną
wielu stylów muzycznych takich jak
rock, punk, ska.

PIERSI

TOMASZ „KOWAL„
KOWALSKI & FBB

Charyzmatyczny wokalista
z Dolnego Śląska,pochodzący z
muzykalnej i osadzonej kulturowo
rodziny. Zwycięzca IV edycji „Must
be the music”.

WILKI I ROBERT GAWLIŃSKI

Polski zespół rockowy, a później
poprockowy, założony w 1991 roku w
Warszawie przez Roberta Gawlińskiego.

MAFIA

Twórczość Piersi charakteryzują prześmiewcze
teksty, które zawsze dotykają ważnych i aktualnych
kwestii społecznych, kulturalnych i politycznych w
Polsce.

AFROMENTAL

Zespół zaistniał w 1993 roku utworem Krótka piosenka o..., który promował debiutancką płytę Mafia
i stał się hymnem festiwalu Jarocin ’93. Największą
popularność zdobył w drugiej połowie lat 90.

IRA

Wielkim sukcesem Artura Gadowskiego było
reaktywowanie 5 lat temu grupy IRA. Od tego
czasu występują na kolejnych koncertach i festiwalach gwarantując niezapomniane przeżycia.

RAP / HIP-HOP / R&B

Afromental to bez wątpienia najlepszy zespół młodego pokolenia ostatnich
lat. Nowoczesna mieszanka hip-hopu z gitarowym rock’n’rollem, funk, soul,
dupstep. Wszystko w niesamowicie energetycznym wykonaniu i zniewalającym
brzmieniu.

LIBER

Polski raper, wokalista, i autor tekstów. Były członek hip-hopowej grupy Ascetoholix. Współtworzył także krótkotrwały projekt Rio Boss wraz z Kubą Mańkowskim i Sylwią Grzeszczak. Od 2004 roku prowadzi solową działalność artystyczną. Liber współpracował ponadto m.in. z takimi wykonawcami jak: Agnieszka
Włodarczyk, Mezo, Slums Attack oraz Gosia Andrzejewicz.

RAP/HIP-HOP/R&B
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MEZO

Obecnie najpopularniejszy raper
w Polsce. W duecie z Kasią Wilk
zdobył drugą nagrodę w koncercie
„Premiery” na festiwalu w Opolu
w 2005 r.

INGRID (NIEMCY)

Włoska piosenkarka śpiewająca po
francusku. Pierwsza płyta „Randez
vous” wydana również w Polsce
uzyskała statut platynowej. Ma niepowtarzalny urok, styl i klasę.

NAJLEPSZY PRZEKAZ W
MIEŚCIE

VERBA

MROZU

W 2012 roku wzięli udział w 3
edycji „Must Be the Music”. Swoim
występem szybko zachwycili jurorów
oraz widzów zostając głównymi
faworytami programu.

BARTAS I IGNAC tworzą to, czego
sami lubią słuchać, choć przyznają, że
lubią hip-hop w każdym wydaniu. Ich
zdaniem hip-hop musi być różnorodny
i szczery. W ich utworach często przewijają się tematy codziennego życia i
miłości oraz własne przemyślenia.

Polski piosenkarz wykonujący muzykę z pogranicza popu i R&B, producent muzyczny. W jego piosenkach
można doszukać się również
elementów hip-hopu i reggae.

ZESPOŁY ZAGRANICZNE
VELVET (SZWECJA)

SEPTEMBER (BELGIA)

KATE RYAN (BELGIA)

Szwedzka wokalistka - Jennifer Petterson. Posiada bogate doświadczenie jako wokalistka, tancerka,
choreografka. W 2005 roku zadebiutowała pierwszą płytą solową.
W Polsce promowana przez Radio
Eska od 2006 roku.

Szwedzka wokalistka Petra Marklund. Jej piosenki, oprócz walorów
tanecznych i chwytliwych melodii,
zwracają uwagę skupionym, wrażliwym głosem. Płyta „In Orbit” pokryła
się w Polsce złotem.

Pochodzi z Belgii. Jej debiutancki
album „Different” miał premierę w
2002 r. Niezwykły talent, wdzięk i
uroda. W marcu 2004 promowała w
Polsce nowy album „Stronge” biorąc
udział w licznych koncertach.

LOONA (HOLANDIA)

LIMAHL (ANGLIA)

Holenderska wokalistka pop i tancerka
baletowa Loona naprawdę nazywa
się Marie-Jose van del Kolk. Została
odkryta przez DJ-a i producenta - DJ
Sammy’ego, który zdecydował się
współpracować z Looną, kiedy usłyszał
jej pierwszy hit - „Bailando”.

Najbardziej znany jest jako lider
popowej grupy Kajagoogoo. Jego
największym solowym sukcesem
było nagranie przeboju do filmu „The
Neverending Story”, który stał się hitem
w Europie i w USA.

Utalentowana i czarująca wokalistka
z Niemiec, która w 2009 roku
wygrała TVN Sopot Festival z piosenką Cry Cry zdobywając nagrodę
Bursztynowego Słowika publiczności. Ujmuje lekkością śpiewu oraz
fantastycznym głosem.

Holenderska wokalistka, znana choćby
z utworów „Killer”, czy „High On Your
Love”.

FUN FACTORY (NIEMCY)

RICO SANCHEZ & GIPSY KINGS
PARTY (NIEMCY)

ERUPTION
feat. PRECIOUS WILSON (ANGLIA)

TRIBUTE TO ELECTRIC
LIGHT ORCHESTRA

Zespół, który swoje triumfy święcił
w latach 90-ych. Formacja po wielu
latach powraca na scenę w oryginalnym składzie z nowymi klubowymi
wersjami swoich ponadczasowych hitów: „Celebration”, „ I wanna be with
you”, „ Do wah diddy”, „Groove me”.

Dwugodzinny program z udziałem
Sancheza założyciela grupy Gipsy
Kings, w którym usłyszymy wszystkie
hity tej grupy.
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OCEANA (NIEMCY)

Angielski zespół disco. Ich wielki
przebój „One Way Ticket”, który
rozszedł się w USA w nakładzie
10 mln. W roku 2008 wokalistka
Precious Wilson, po latach kariery
solowej, powróciła wraz z grupą
Eruption na scenę.

RAP/HIP-HOP/R&B / ZESPOŁY ZAGRANICZNE

SHARON DOORSON (HOLANDIA)

Grupa doświadczonych i utalentowanych muzyków, odtwarzająca
niesamowite brzmienia Electric Light
Orchestra.

CPT. JACK (NIEMCY)

GAZEBO (WŁOCHY)

MR PRESIDENT (NIEMCY)

Włoski piosenkarz, wykonawca gatunku italo disco. Największy sukces
jeśli chodzi o listy przebojów odniósł
singel „I Like Chopin”.

Mr President to niemiecka dance–popowa grupa. Zadebiutowali w 1996 roku
albumem „Up’N Away: The Special
Album”. Kolejny krążek „Night Club”
ukazał się rok później. Ich największy
przebój to „Coco Jumboo”.

VENGA BOYS (HOLANDIA)

GOOMBAY DANCE BAND (NIEMCY)

NENA (NIEMCY)

Holenderski zespół dance-popowy
założony w 1997 roku. Pierwsza płyta zespołu zatytułowana Vengaboys
ukazała się w 1998 roku.

Od wielu lat mieszkają w Niemczech, a występują na całym świecie. Sprzedali łącznie 11 mln płyt.
Szczyt popularności zespołu to lata
80. Największe przeboje to „Sun of
Jamaica”, „Seven tears”.

Niemiecka wokalistka punkrockowa.
Na scenie od początku lat 80-tych. Jej
największym przebojem jest piosenka
„99 Luftballons”.

Zespół muzyczny pochodzący z
Holandii, który zyskał w latach 70.
XX wieku popularność na rynku
europejskim. Nagrali kilka albumów.
Ich największymi przebojami są piosenki, takie jak: „Georgie”, „Smile”,
czy „Mississippi”.

FRANCESCO NAPOLI (WŁOCHY)

BONEY M FEAT. SHEILA BONNICK

BAD BOYS BLUE (NIEMCY)

MODERN TALKING
RELOADED (NIEMCY)

Gwiazda piosenki włoskiej. W Polsce
znany od lat 80-tych. Jest częstym
gościem programów telewizyjnych i
koncertów w Niemczech, krajach europejskich oraz Ameryce Południowej.

Legendarna dyskotekowa grupa Boney
M, gwiazda lat 70-tych. Agencja proponuje wersję z udziałem Sheili Bonnick.

Znakomity duet z Niemiec. Okres
świetności przeżył w latach 80-tych, ale
ich przeboje zdobywają serca kolejnych
pokoleń.

Jako jedyny duet mają prawo do
noszenia oryginalnej nazwy Modern
Talking. Oni nie tylko są podobni
do tych popularnych gwiazd, ale też
wspaniale śpiewają.

ALEXIA

NANA

LA BOUCHE

DR ALBAN

Jedna z największych gwiazd
europejskiej muzyki dance, znana z
takich przebojów, jak „Uh, La La La”.

Niemiecki raper i DJ, występujący
pod pseudonimem Nana i Darkman.
Jego styl jest charakteryzowany jako
europejski rap, a teksty mówią o
relacjach z Bogiem, rodziną, a także
o rasizmie i holocauście.

La Bouche sprzedali ponad 10 milionów
płyt zyskując status „złota” i „platyny”
w ponad 15 krajach. Najbardziej znani
za sprawą hitów – „Be My Lover” oraz
„Sweet Dreams”.

Szwedzki wokalista i producent muzyczny nigeryjskiego pochodzenia.
W ciągu ponad 20 lat swojej kariery
Dr. Alban sprzedał kilkanaście milionów płyt na całym świecie.

Niemiecki zespół eurodance powrócił
w 2008 roku z singlem Turkish Bazar,
który promuje album „Captain Jack Is
Back” z nową wersją utworów Captain
Jack w wykonaniu Johna Le DJ.

ZESPOŁY ZAGRANICZNE

CPT. HOLLYWOOD (NIEMCY)

Niemiecka grupa eurodance, która
jednocześnie zapoczątkowała ten
nurt muzyczny.

PUSSYCAT (HOLANDIA)
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MILLI VANILLI

REAL MC COY

TURBO SNAP

Debiutancki album grupy All or Nothing osiągnął wielki
sukces na światowych rynkach muzycznych. Z tego
albumu pochodzą przeboje grupy „Girl You Know, It’s
True” i „I’m Gonna Miss You”.

Popularność w Europie zdobyli przebojem
„Another Night”. Pod koniec 1994 roku utwór ten
wspiął się do pierwszej trójki amerykańskiego
zestawienia muzycznych hitów.

Niemiecki zespół tworzący muzykę elektroniczną (dance, eurodance, house). Wydał dziewięć
albumów, z których największą popularnością
cieszy się „World Power”.

DISCO POLO/ROCK POLO
SŁAWOMIR

PIOTR PRĘGOWSKI & TRIO SPOKO

Działalność muzyczną rozpoczął w Nowym Jorku na Long Island. Tam zdobył uznanie
polskich migrantów. W 2015 roku został wokalistą muzyki rock-polo i wykreował swój
pseudonim sceniczny, „Sławomir”.

POWER-PLAY

Znani z ognistego temperamentu i niezwykłej przebojowości, z natury nie
lubią robić wokół siebie dużego szumu,
ale gdy tylko pojawią się na scenie,
potrafią zaczarować ludzi tak, że nogi
same rwą się do tańca.

PIĘKNI I MŁODZI

W skład zespołu wchodzą Madzia, Dawid, Daniel i od 2015 roku DJ KOKSU.
Finaliści programu Must Be The Music,
w 2016 roku z piosenką „Na serca dnie”
kandydowali do Polskich preselekcji
konkursu Eurowizji.
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AFTER PARTY

Ogromnym ukcesem zespołu było
zajęcie 1 miejsca na Festiwalu w Kobylnicy gdzie za piosenkę TYLKO ONA
JEDYNA otrzymali statuetke za hit lata
2013 w głosowaniu widzów na antenie
POLO TV .

BASTA

Topowy zespół disco-dance.Same
przeboje i prawdziwe show na
koncertach!

Gwiazdor znany jako Patryk Pietrek z „Rancza” śpiewa znane wszystkim fanom piosenki i
nowe, specjalnie dla niego napisane utwory.

PLAYBOYS

Człon zespołu stanowi Lider Jakub Kuba
Urbański- twórca tekstów oraz wszystkich piosenek PLAYBOYS. Zespół
koncertuje w składzie 3 osobowym z
perkusistą i gitarzystą.

M.I.G

Za oficjalną datę powstania zakłada się
rok 2000. Ich pierwszy utwór „ Co ty mi
dasz” osiągnął ogromną popularność i
jednocześnie stał się jednym z największych hitów disco polo i Dance.

FANTASTIC BOYS

MASTERS

Zespół Fantastic Boys założył Jarosław Niegierewicz i Maciej Olchanowski z Białegostoku w 1994 roku. Już
od początku powstania, grupa bardzo
intensywnie pracowała nad materiałami muzycznymi i na przełomie kilku lat
wydała 4 płyty.

Zespół Masters powstał w roku 2006
za sprawą Pawła Jasionowskiego,
który jest wokalistą i liderem grupy.
Paweł jest najmłodszym wykonawcą
muzyki disco-dance w Polsce. Sam
komponuje piosenki w swoim studio
i pisze teksty.

ZESPOŁY ZAGRANICZNE / DISCO POLO/ROCK POLO

ETNA

Wokalistka muzyki tanecznej, autorka
tekstów, kompozytorka. Rozpoczęła
swoją karierę muzyczną w roku 2002
wydając debiutancki album pt: Lawa.
Laureatka wielu nagród.

MAXELL

Formacja Maxel zdobyła wiele nagród
na Festiwalach Disco Polo i Dance.
Grupa Maxel powstała w grudniu 1993
roku w Prostkach k/ Ełku. Pierwsze
owoce twórczości to płyty: „ Uśmiechnij
się” „ Tańczmy z cyganami”.

ANDRE

BUENOS - JUSTYNA MOSIEJ

7

Jego utworów słuchają ludzie od lat
pięciu do stu pięciu. Jest bardzo miło
przyjmowany na każdego rodzaju
imprezach czy to w klubie czy też
na wielkich scenach koncertów
plenerowych.

VOYAGER

Fani zespołu to nie tylko „Polskie
dziewczyny”. Zawsze ciepło przyjmują ich kolejne przeboje. Zespół
nadal dużo koncertuje i czynnie
uczestniczy w wielu wydarzeniach
muzycznych i kulturalnych.

MEGA DANCE

Wokalistką grupy jest Justyna Mosiej, a w tańcu towarzyszą jej Kasia
i Marcin. Zespół reaktywował się
2007 roku i odniósł sukces na festiwalu muzyki tanecznej w Ostródzie.

Ogromna ilość internautów poszukuję
ich klipów i czeka na najnowsze piosenki zespołu. Ponadto największe
przeboje formacji można usłyszeć
w dobrych stacjach radiowych, puszczających muzykę disco polo.

MILANO

TOP ONE

Jeden z czołowych przedstawicieli
nurtu polskiej muzyki tanecznej. Wbił
się w pamięć fanów za sprawą swoich
przebojów m.in. „Bara bara”, „Kasiu,
Katarzyno” i in. Po długoletniej przerwie, w odmłodzonym składzie, zespół
pojawił się na polskich scenach.

Czołowa grupa disco-dance w
Polsce. W swojej karierze mieli
zaszczyt występować z zespołami
takiej klasy jak: Savage, Ice MC,
Fred Ventura i Vanessa.

CLASSIC

BOYS

SHAZZA

BAYER FUL

Znana i lubiana grupa muzyki tanecznej w Polsce. Wspólnie występują od 1991 r. Wielokrotni laureaci
festiwalu w Ostródzie. Gwiazda
programu Polsat „Disco Relax”.

„Chłopcy” posiadają 5 platynowych
płyt, 2 złote oraz 17 nagród za swoje
osiągnięcia. Nieprzerwanie od 17 lat
koncertują w kraju i zagranicą.

Pierwsza wokalistka z nurtu disco-polo. Przy jej utworach bawią się
tysiące Polaków. Znana z takich
przebojów jak „Baiao Bongo”, „Bierz
co chcesz”, „Egipskie noce” i „Tak
bardzo zakochani”.

Jeden z najpopularniejszych
zespołów polskiej muzyki tanecznej.
Liderem i wokalistą zespołu jest
Sławomir Świerzyński. Grupa ma w
swoim dorobku 15 płyt sprzedanych
w łącznym nakładzie 12,5 mln.

CLIVER

AKCENT

SKANER

FOCUS

Dziewczyny, piszczeć! We wrześniu
2007 r. zespół wydał swoją pierwszą
płytę „Kanikuły”. Wydaniu płyty
towarzyszył występ w opolskim amfiteatrze na imprezie „Disco Vanilla
Party”.

Zenon Martyniuk do tej pory nagrał
i wydał 21 płyt. Grupa nieprzerwanie
koncertuje na terenie całego kraju,
a także za granicą. Występowała
w takich krajach, jak: Stany Zjednoczone, Belgia, Niemcy,Grecja.

Od kilku lat w czołówce zespołów
wykonujących polską muzykę
taneczną. Obecnie koncerty
grupy, to występ lidera Roberta
Sasinkowskiego i grupy tanecznej.

DISCO POLO/ROCK POLO

Wspaniałe, sceniczne show z muzyką dance, połączone z występem
duetu tanecznego. Dobrze dobrany
repertuar oraz doskonały kontakt
z publicznością.
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CAMASUTRA

Obdarzona wyjątkowym głosem wokalistka Małgorzata
Główka brała udział między
innymi w cyklu programów
„Śpiewaj i walcz” czy „The
Voice of Poland”.

IVAN KOMARENKO

Wielki przebój Ivana „Jej
czarne oczy” spowodował
olbrzymią popularność piosenkarza.

PODRÓŻ Z PRZEBOJAMI
MICHAŁA MILOWICZA

CASANDRA

Zespół powstał w 2011
roku. Casandra to młode,
atrakcyjne dziewczyny, które
na scenie zaskakują swoim
uśmiechem i energią.

SERVOOS

NEW YORK

Ich wieloletnie doświadczenia
na rynku nie tylko Polski, ale i
innych krajów Europy pokazują, że większość ludzi lubi
muzykę melodyjną, wesołą,
rytmiczną ale niebanalną.

Zespół New York to nowość
na rynku disco polo i dance.
Liderem zespołu jest Piotr
Szymański - zawodowy
muzyk i wokalista z 20 letnim
stażem na scenie.

BIESIADY

BIESIADA SARMACKA

KRAKOWSKA GRUPA
BIESIADNA

BIESIADA STAROPOLSKA
GRUPA ZAYAZD

Program złożony z trzech części: 1
– Hetmańscy Sarmaci – pieśni sarmackie, piosenki ludowe i biesiadne, 2 –
Kapela Góralska Chyrcoki – klasyczne
piosenki góralskie w tanecznych
aranżacjach oraz popularne przeboje
z repertuaru zespołów Krywań, Golec
uOrkiestra, Brathanki, Skaldowie, 3 –
Kresowyj Ansambl Lońki Marczukiejewa – przeboje Chóru Aleksandrowa.

Wspólne biesiadowanie przy różnych
gatunkach muzycznych, przeplatane
anegdotami, skeczami i konkursami .Stroje
dostosowane do rodzaju biesiady: polskiej,
retro oraz biesiady „Dookoła świata”.

BIESIADA GRECKA

BIESIADA U BACY

BIESIADA GÓRALSKA

BIESIADA LWOWSKA

KAPELA HORA

KAPELA LEWINIACY

Jeden z najpopularniejszych w Polsce zespołów greckich w programie
biesiadnym.

Trwa około 4 godz. Humor góralski
przeplatany muzyką góralską oraz
polską muzyką biesiadną. Występują
14 lat w 3 os. składzie: skrzypce,
akordeon, kontrabas. Prowadzą
biesiady i karczmy piwne.

W repertuarze kapeli znajdziemy
muzykę górali polskich, słowackich,
węgierskich, rumuńskich, bałkańskich,
piosenki cygańskie, melodie z musicalu „Skrzypek na dachu”. Sięgają po
oryginale instrumenty góralskie.

Proponujemy 3 godziny klimatu lwowskiego. Dwa zespoły - kapela „Lewiniacy” oraz
zespół „Ta joj” wraz z wodzirejem, prowadzącym program w gwarze lwowskiej. Łza
się kręci w oku!

BIESIADA LWOWSKA (LWÓW)

FRANTOWSKA BIESIADA

BIESIADA GÓRALSKA

BIESIADA ŚLĄSKA

Oprócz piosenek lwowskich w repertuarze kapeli znajdują się pieśni polskie
biesiadne, patriotyczne i religijne.

Biesiada składa się z 5 bloków
tematycznych: staropolski, lwowski,
warszawski, utwory lat 50 i 60-tych,
oraz blok piosenek frywolnych. Ponad 2 godziny programu przeplatanego dowcipnym prowadzeniem.

Biesiada z kapelą Baciarka, która
prezentuje folklor polski, czeski, słowacki, węgierski, rumuński. Kapela
żartobliwie stylizuje znane przeboje,
ich koncerty brzmią prawdziwie,
a efekty biesiady są znakomite.

Formacja złożona z artystów, wykonujących
teksty znanego śląskiego satyryka Mariana
Makuli. Program Ferajny jest dostosowany
do potrzeb klienta. Może to być biesiada,
karczma piwna, babski comber. Autorskie
piosenki, monologi i skecze.

Fantastyczny program coverowy w którym
każdy usłyszy coś dla siebie. To trwająca
2.5 godziny podróż po świecie muzycznym
w którą zabiera czołowa postać świata
polskiego kina Michał Milowicz. Wdzięk i
aparycję artysty zwieńczają: dobre brzmienie
i ciekawe aranżancje hitów w wykonaniu
rockowej grupy YAGO.

ZORBA

KAPELA LWOWSKA FALA
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KAPELA BACIARKA

BIESIADY

Wieloletni gość i laureat Piknik
Country w Mrągowie. Repertuar
mocno osadzony w polskiej tradycji folk-rockowej z elementami
country.

FERAJNA MAKULI

BIESIADA BAWARSKA

Biesiada z grupą Tyrolia Band - to
wspaniała zabawa przy dźwiękach
tyrolsko-bawarskiej muzyki, z odrobiną dowcipów oraz konkursów.

BIESIADA HISZPAŃSKA - FIESTA LATINA

BIESIADA WŁOSKA - THOMAS GROTTO

GÓRNICZA KARCZMA PIWNA TYROLIA BAND

Dwu i pół godzinny program artystyczny w wykonaniu Thomasa Grotto. Tym razem wokalista i tancerz
przeniesie nas w magiczny świat
hiszpańskich rytmów, wcielając się w
postać Rickiego Rodriqueza.

Piosenkarz ze słonecznej Italii.
Przez wiele lat pracował jako muzyk
i wokalista w hiszpańskiej agencji
artystycznej. Był laureatem Festiwalu
Piosenki Włoskiej w San Remo.

Grupa Tyrolia Band obsługuje górnicze karczmy piwne. Oprócz oprawy
muzycznej z piosenkami śląskimi,
górniczymi, biesiadnymi proponuje
także wodzirejów z Ferajny Mariana
Makuli. Czas trwania 4 godz.

GRUPY FOLKOWE

KRYWAŃ

Potężna dawka góralskiej muzyki w nowoczesnych
aranżacjach.

JONTKI

Muzykująca od pokoleń rodzina z Białego Dunajca,
przeszła ewolucję od kapeli góralskiej po zespół
koncertujący na największych festiwalach.

Grupa folklorystyczno-biesiadna. Prezentuje folklor
góralski. Koncertują w Polsce i za granicą. Swoją
nazwę zapożyczyli od hotelu „Jontek” w Korbielowie gdzie zespół się „narodził”.

SIKLAWA

BACIARKA

Bogaty repertuar Baciarki to żywiołowa muzyka prezentująca folklor
polski, czeski, słowacki, węgierski i rumuński. Nierzadko kapela
żartobliwie stylizuje znane przeboje
zyskujące nowy wyraz artystyczny.

TREBUNIE TUTKI

W skład zespołu wchodzą muzycy
z Podhala. Charakterystyczne
brzmienie zespołu jest wynikiem
aktywnej współpracy wszystkich
członków zespołu pod bacowskim
okiem Jacka Szeligi!

KAPELA GÓRALSKA ONDRASZKI

Pięciu muzyków w tym gazda wodzirej. Czas
trwania biesiady to 3 bloki po 45 minut.

BAJERANTY

KAPELA GÓRALSKA „HORA„

Zespół tworzy muzykę lekką, miłą
i przyjemną w stylu folkowym.
Jeden z wielu zespołów góralskich
grających swoje piosenki nie tylko na
Podhalu.

W repertuarze kapeli znajdziemy
muzykę górali polskich, słowackich,
węgierskich, rumuńskich, bałkańskich,
piosenki cygańskie, melodie z musicalu „Skrzypek na dachu”. Sięgają po
oryginale instrumenty góralskie.

PATRICJA & GIPSY STARS

FABIAN & TABOR

Zespół wykonuje nowoczesną muzykę romską.
Liderką i założycielką zespołu jest była solistka
zespołu „Don Vasyl i Cygańskie Gwiazdy”.
W skład zespołu wchodzi 4 muzyków i 3 tancerki-wokalistki.

Piosenki i tańce cygańskie wykonywane z temperamentem i żywiołowością właściwą dla artystów
romskich.

BIESIADY / GRUPY FOLKOWE
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CYGAŃSKIE CZARY,
CYGAŃSKIE WRÓŻBY

CYGAŃSKI ZESPÓŁ PIEŚNI
I TAŃCA ROMA

Muzyczno-taneczny show, pełen
orientalnej zmysłowości, cygańskiego
temperamentu, finezji hiszpańskiego
flamenco. Cudowna muzyka, niesamowite stroje cygańskie, wprowadzają
widzów w tajemniczy świat Romów.

Zespół w sposób niezwykle staranny
kultywuje tradycje i folklor cygański.
Artyści występują w oryginalnych,
przepięknych, olśniewających barwą
strojach. Repertuar opiera się na tradycyjnej muzyce cygańskiej.

DUMKI KOZACKIE - PIEŚNI
UKRAIŃSKIE

CZESKIE BUCHTY (CZECHY)

ROSSICZI (ROSJA)

8 osobowy zespół przez ponad
półtorej godziny bawi publiczność
narodowymi pieśniami rosyjskimi,
dumkami kozackimi w połączeniu
z ludowymi tańcami.

KALINKA (ROSJA)

Barwna folklorystyczna grupa z
Kaliningradu z repertuarem pieśni
ukraińskich, rosyjskich i białoruskich.

VIKTORKY (CZECHY)

DUBŇANKA (SŁOWACJA)

W programie zabrzmią najpiękniejsze utwory współczesne i ludowe w
języku ukraińskim w wykonaniu Eleny
Rutkowskiej z zespołem. Żywa muzyka i autentyczne stroje stwarzają
niezapomnianą atmosferę koncertu.

Oryginalna, czeska, żeńska kapela
z repertuarem ludowych piosenek
w nowoczesnych aranżacjach oraz
kuplety starej Pragi i piosenki lat
30-tych. Występują w stylowych
strojach.

Popularna, żeńska grupa wokalno-instrumentalna z Czech, która ma w
swoim repertuarze przede wszystkim
ludowe piosenki, ale także światowe
evergreeny.

Składa się z 12 muzyków i 4 wokalistów. Repertuar kapeli złożony jest
z rytmicznych polek morawskich
kompozytorów, o wybitnie tanecznym
charakterze

KAPELA STASIA WIELANKA

KAPELA LEWINIACY

TYROLIA BAND

KAPELA BAWARSKA

Piosenki warszawskich przedmieść, utwory lwowskie, legionowe,
żydowskie, biesiadne oraz kolędy.
Najpopularniejsza kapela podwórkowa w Polsce.

Wykonują repertuar kapel podwórkowych z całej Polski, melodie ludowe
i popularne. W programie również 3
godzinna Biesiada Lwowska.

Zespół wykonuje muzykę południowej
Bawarii i Tyrolu w wersji niemiecko
i polskojęzycznej. Ich repertuar
sprawdza się najlepiej na imprezach
plenerowych, biesiadach piwnych, ale
również tanecznych.

Folklor tyrolski i bawarski w swym
brzmieniu naśladujący oryginalną
twórczość kapel niemieckich i austriackich. Najlepiej ich słuchać przy
odrobinie czegoś mocniejszego.

CARRANTUOHILL

SHANNON

CZĘSTOCHOWA PIPES &
DRUMS

LA COSTA

Polska orkiestra dudziarska grająca
tradycyjną muzykę szkocką. Zespół
prezentuje się w oryginalnych militarnych strojach. Co roku biorą udział
w Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Wojskowych w Krakowie.

Prezentują typ muzyki latynoamerykańskiej zwany salsą. Najpiękniejsze
melodie i rytmy obszaru Morza
Karaibskiego.

Wykonują tradycyjną muzykę celtycką, irlandzką i szkocką. Wykorzystują
stylowe irlandzkie instrumenty. Znani
w kraju i za granicą.
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6 muzyków o nieco szalonych
charakterach i szerokim wachlarzu
muzycznych zainteresowań.
Mają znakomitą renomę wśród wielbicieli muzyki folkowej i tradycyjnej.
Grają muzykę celtycką.

GRUPY FOLKOWE

MARIACHI LOS AMIGOS

ZORBA

MYTHOS

KURAKAS (PERU)

Zespół meksykański grający tradycyjną muzykę swojego kraju. Oryginalne
instrumenty, wspaniałe i bogato
zdobione stroje.

Jeden z najpopularniejszych w Polsce zespołów greckich w programie
biesiadnym.

Dwugodzinne widowisko, w trakcie
którego usłyszeć można znane greckie przeboje oraz zobaczyć
i zatańczyć greckie tańce „zorba”
i „sirtaki”.

Pierwsza grupa, która zaprezentowała w Polsce muzykę andyjską.
Zespół może zagrać repertuar
stricte etniczny składający się z pieśni ludowych, lub bardzo taneczny
i przebojowy.

KANTU (PERU)

LATINO SHOW

LWOWSKA FALA

DZIANI I CYGAŃSKIE GWIAZDY

od 7 000 netto
Zespół prezentuje muzykę andyjską. Z reguły występuje w składzie
3-4 osobowym.

1,5 godziny z największymi hitami
zarówno polskiej, jak i zagranicznej
sceny rozrywkowej. Muzyka latynowska, disco, pop, italo disko oraz rock.

Oprócz piosenek lwowskich w repertuarze kapeli znajdują się pieśni polskie
biesiadne, patriotyczne i religijne.

COVERY

ABBA IMITATION

ABBA-COVER

ABBA IMITATION, dzięki zawodowcom,
którzy wchodzą w jej skład doskonale
imituje szwedzki oryginał. Stylizowany
wizerunek, wierne odwzorowanie,
fachowe wykonanie.

Największe przeboje szwedzkiego zespołu ABBA. Bogate i oryginalne stroje
z epoki, peruki, przemyślane układy
choreograficzne, pozwolą publiczności
przenieść się w klimat lat 70-tych.

BABYLON

BONEY M IMITATION

Show, na który składają się wszystkie największe przeboje legendarnej
grupy BONEY M. Koncerty zespołu
to nie tylko muzyka ale także znakomity kontakt z publicznością. Muzycy pochodzą z Kamerunu, Republiki
Konga i oczywiście z Polski.

Zespół BONEY M. IMITATION
tworzą: Astou. Tatiana, Flavia i
Williams. Pochodzą z Kamerunu,
Senegalu i Tanzanii. Ich gorący temperament rozrusza każdą publiczność a znane piosenki doskonale im
w tym pomogą.

SOS

Piosenki zespołu ABBA w wykonaniu kwartetu stylizowanego na
szwedzką grupę A-Teens.

DON CORLEONE SHOW

Zespół wykonuje piosenki włoskie
z repertuaru Adriano Celentano,
Drupiego, Albano & Romina Pover,
Ricchie e Poveri, Zucchero. W programie artyści występują w strojach
z okresu prohibicji amerykańskiej.
Dużo humoru i dowcipów włoskich.

GRUPY FOLKOWE / COVERY

Wybuchowa mieszanka cygańskiego
folku, z dynamicznymi i tanecznymi
rytmami latynoamerykańskimi.

MODERN TALKING
RELOADED (NIEMCY)

Jako jedyny duet mają prawo do
noszenia oryginalnej nazwy Modern
Talking. Oni nie tylko są podobni
do tych popularnych gwiazd, ale też
wspaniale śpiewają.

WĘDROWNE GITARY

Celem zespołu było i jest oddanie jak
najwierniej klimatu muzycznego, który
towarzyszył Czerwonym Gitarom
w czasie ich kariery.
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CHRZĄSZCZE

SZALONE GITARY

THE LIVERPOOL

THE POSTMAN

Zespół Szalone Gitary (drugie wcielenie The Postman – Beatlesów z
Polkowic) to prawdziwy polski bigbit!
Przeboje Czerwonych Gitar grane
i śpiewane z taką energią, jaką oni
sami mieli w latach 60.!

Repertuar The Beatles na żywo.
Świetne wykonanie przez polski
kwartet niezapomnianych piosenek.

Ta formacja swoim wyglądem i
stylem do złudzenia imituje Johna i
spółkę. Świetnie przypomina przeboje The Beatles.

Zespół wokalno-instrumentalny od
lat zafascynowany twórczością The
Beatles i innych grup lat 60-tych.
Muzyka ponadpokoleniowa, idealnie
sprawdza się na festynach.

THE BOOTELS

ŻUKI

THE KING’S FRIENDS

SMOKEY BAND

Grupa grająca beatlesowskie utwory w
nowej aranżacji. Często występuje w
słynnym Klubie Cavern w Liverpoolu –
miejscu gdzie narodziła się legenda The
Beatels. Otrzymali od dyrekcji festiwalu
Beatle Week – certyfikat potwierdzający
wysoki poziom przekazu artystycznego.

Popularna grupa muzyków, grająca
niezwykle ekspresyjnie złote przeboje
The Beatles oraz Czerwonych Gitar.

Starannie przygotowane przedstawienie muzyczne pełne muzyki i
wrażeń, których długo nie zapomnisz.
To również okazja do spotkania z
muzyką Elvisa Presleya graną w 100%
na żywo!

Zespół Smokey Band wykonuje na żywo
największe przeboje legendarnej grupy
Smokie. Perfekcyjne wykonanie i świetny
kontakt z publicznością to atuty tego
programu. Znakomici muzycy, charakterystyczne dla Smokie stroje estradowe
gwarantują niezapomniany koncert.

BON JOVI SHOW

BLACK FUSION

JAMBO AFRICA

FRANK SINATRA SHOW

Wybuchowa mieszanka artystów
z czarnego lądu. Nieprzeciętni wykonawcy połączyli egzotyczne dźwięki
z Afryki z dźwiękami Europy. Grupa
wykonuje covery z gatunku muzyki
tanecznej (Coco Jambo, Bamboleo,
Lambada, Aisha, Suzanna).

Popularne przeboje ciemnoskórych
wykonawców (Afric Simone, Goombay Dance Band, Saragossa Band,
Eruption) wykonuje 7 osobowa grupa
murzyńskich piosenkarzy
i piosenkarek.

Cover jednego z najlepszych wokalistów wszech czasów, znanego
z nienagannego frazowania
i synchronizacji.

JULIO IGLESIAS
SHOW

FREDDIE MERCURY
IMITATION (CZECHY)

ANNA JANTAR IMITATION

Niepowtarzalny show oparty na
solidnym, rockowym brzmieniu,
świetnych aranżacjach i nieprzerwanym dialogu z publicznością.
Wokalista, dzięki podobnej barwie
głosu, doskonale wciela się w rolę
legendarnego Johna Bon Jovi.

WSPOMNIENIE
DAREK BERNATEK

Koncert poświęcony pamięci Czesława Niemena, w wykonaniu finalisty
„Szansy na sukces”.
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Jacek Silski wciela się w postać
hiszpańskiego piosenkarza i
kompozytora, który sprzedał ponad
300 milionów albumów z własnymi
piosenkami na całym świecie.

Słowacka formacja grająca „na żywo”
repertuar Frieddiego Mercury
i Queen. Wokalista do złudzenia
przypomina solistę tego znanego
zespołu.

COVERY

Któż nie zna choć jednej piosenki Anny
Jantar? Ta wspaniała wokalistka zapisała się w historii polskiej muzyki rozrywkowej wielkimi literami. Nasza Anna
Piech z wielką pasją i perfekcjonizmem
wykonuje jej piosenki zabierając swoją
publiczność w podróż wspomnień.

JOE COCKER - ŚPIEWA JACEK
KAWALEC Z ORKIESTRĄ

Wyjątkowy, multimedialny koncert solisty - Jacka Kawalca z towarzyszeniem
dziesięcioosobowego zespołu znakomitych muzyków (sekcja rytmiczna, sekcja dęta i trzyosobowy żeński chórek)
grających i śpiewających na żywo.

PIOSENKI ANNY JANTAR
ANNA ŻEBROWSKA

GO AHEAD

Niezwykle energetyzujący koncert
porywa do tańca każdą publiczność.
Zespół posiada szeroki repertuar
dopasowany do okoliczności. Wykonuje największe hity zagranicznej i
polskiej muzyki pop, rock, funky.

Koncert wypełniony piosenkami
śpiewanymi niegdyś przez niezapomnianą „Bursztynową Dziewczynę”
- Annę Jantar, artystkę kochaną
do dziś przez liczne rzesze fanów w
Polsce i za granicą.

TUMBLIN’ FLASH

THE ROLLING STONES TRIBUTE BAND

Jedyny w Polsce cover band The
Rolling Stones. Najwspanialsze
przeboje, które zmieniły oblicze
muzyki popularnej. 100% na żywo.

ANNA GERMAN COVER

DRUGA MARYLA

THE GIPSY BAND

Wyjątkowy koncert z największymi przebojami polskiej piosenkarki i kompozytorki - Anny German, której burzliwe losy można było śledzić w popularnym
serialu telewizyjnym na podstawie jej życia.Całość w
wykonaniu znakomitej aktorki Agnieszki Babicz

Śpiewający sobowtór Maryli Rodowicz występował
w takich programach jak: Szymon Majewski Show,
Dzień Dobry TVN, Świry TVP2, Wiadomości TVP1,
Studio Złote Tarasy, Rozmowy w Toku oraz w pierwszej edycji Mam Talent stacji TVN.

Formacja międzynarodowa. Prezentują piosenki
z repertuaru znakomitej hiszpańskiej grupy The
Gipsy Kings.

THE ROXETTE BAND

BUENOS AMIGOS

ZŁOTY MAANAM

Międzynarodowa polsko-rosyjska
formacja wykonująca repertuar
zespołu Roxette. Projekt znakomitego, rosyjskiego muzyka i kompozytora - Yury Fedorova. Dynamiczny,
rockowy koncert.

Zespół Buenos Amigos to żywiołowy
i niezwykle kolorowy show latynoamerykański. W swoim repertuarze
wykonuje największe przeboje
muzyki latynoskiej.

W skład Złotego Maanamu wchodzą bowiem byli członkowie oryginalnego Maanamu: Ryszard Olesiński, Paweł Markowski i
Bogdan Kowalewski. Wokalnie wspiera ich
natomiast Karolina Leszko, znana z Szansy
Na Sukces.

ALOSZA AWDIEJEW

Piosenki odesskiej ulicy, rosyjskie ballady – z
typowym dla polskiego Rosjanina sarkastycznym
spojrzeniem na słowiańską obyczajowość – w wykonaniu Aloszy Awdiejewa krakowskiego barda.

PIOSENKA ROSYJSKA
KRESOWYJ ANSAMBL LOŃKI MARCZUKIEJEWA

6 os. grupa muzyków i śpiewaków Polskiej
Orkiestry Włościańskiej wykonuje przeboje Chóru
Aleksandrowa, m.in. „Katiusza”, „Kalinka”, „Wołga
Wołga” w tanecznych aranżacjach.

COVERY / PIOSENKA ROSYJSKA

PIOSENKI IRENY JAROCKIEJ
URSZULA LIDWIN

Koncert”By coś zostało z tych dni”
to wspomnienie najpiękniejszych
piosenek Ireny Jarockiej,upamiętnienie jej dorobku i wyrażenie
szacunku do jej osoby.

ELENA RUTKOWSKA

Niezwykły temperament, oryginalna uroda, niezwykłe uzdolniona muzycznie. Piosenki, ballady i
romanse w jej wykonaniu tworzą niezapomniany
klimat recitalu.
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SAMOWAR SHOW

KALINKA (ROSJA)

3 godzinna biesiada rosyjska. Formacja międzynarodowa - Rosja, Ukraina, Polska. W składzie 8
osób. W repertuarze znane rosyjskie piosenki w
świetnych aranżacjach.

8 osobowy zespół przez ponad półtorej godziny
bawi publiczność narodowymi pieśniami rosyjskimi,
dumkami kozackimi w połączeniu z ludowymi,
ruskimi tańcami.

VOC (ROSJA)

Popularna rosyjska formacja wokalno-taneczna
rodem z Kaliningradu w repertuarze największych
gwiazd światowej sceny.

PIOSENKA CZESKA I SŁOWACKA

HELENA VONDRAČKOVA (CZECHY)

Gwiazda o nieprzemijającym uroku. Często
występuje w Polsce. Agencja również nawiązała
z nią współpracę.

GABI GOLD (CZECHY)

Znana i lubiana w Czechach i w
Polsce. Śpiewa piosenki z pogranicza pop i country oraz kompozycje
autorskie. Często towarzyszyła
T. Droździe w jego programach
autorskich.

ROBERTO ZUCARO

Włoski wokalista z długoletnim
stażem muzycznym i scenicznym,
świetne warunki wokalne. W programie największe przeboje włoskiej
muzyki rozrywkowej oraz latynoamerykańskiej.
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KAREL GOTT (CZECHY)

SISA SKLOWSKA (SŁOWACJA)

Megagwiazda czeskiej muzyki popularnej. Nieustannie występuje ze swoim show w całej Europie.
Znajduje się w nowoczesnych trendach muzycznych i
zaskakuje publiczność nowymi przebojami.

Gwiazda Nr 1 w Słowacji. Znana wokalistka potrafi
odnaleźć się w repertuarze operetkowym, muzyce
filmowej, piosenkach cygańskich, evergreenach.
Występuje z towarzyszeniem big-bandu.

PETER KOTVALD (CZECHY)

Piosenkarz i tancerz w jednej osobie.
Wspólnie ze Stanislavem Hlożkiem
i Haną Zagorovą są znanymi gwiazdami show biznesu od lat 80. Często
występował w Polsce.

IVAN MLADEK
BANJO BAND (CZECHY)

Koncert muzyczno-humorystyczny,
z wyjątkowym i niepowtarzalnym
repertuarem piosenek i skeczy
Ivana Mladka, któremu na scenie
towarzyszą muzycy z zespołu Banjo
Band.

PIOSENKA WŁOSKA
ACAPULCO

Repertuar zespołu składa się z samych
największych przebojów włoskich, takich
jak: „Felicita”, „MammaMaria”, „Sempre
Sempre”, „Marina”, „Azzuro” czy „Volare”. Wszystkie piosenki w nowoczesnych
rytmach i oryginalnym brzmieniu.

HALINA BENEDYK & MARKO
ANTONELLI

Tę parę pokochała cała Polska,
kiedy wystąpili na scenie w Sopocie
’84, jako młodzi, nieznani piosenkarze… Halina i Marco – dziś dojrzali
wokaliści – spotkali się ponownie, po
dwudziestu sześciu latach!

BIESIADA CZESKA I SŁOWACKA
STARMANIA

Muzycy wykonują znane czeske
i słowackie przeboje we własnych
aranżacjach. Mają na koncie dwie
płyty i wiele występów dla publicznej
telewizji.

FRANCESCO NAPOLI (WŁOCHY)

Gwiazda piosenki włoskiej. W Polsce
znany od lat 80-tych. Typowo włoska
ekspresja i melodyjne piosenki.

PIOSENKA ROSYJSKA / PIOSENKA CZESKA I SŁOWACKA / PIOSENKA WŁOSKA

AN DREO & KARINA

AVANTI

Duet wykonujący przeboje włoskiej
pary piosenkarzy Al Bano & Romina
Power.

Kwartet wokalno-instrumentalny
wykonujący popularne przeboje
„italo-disco”.

DON CORLEONE SHOW STEFANO TERRAZZINO

Zespół wykonuje piosenki
włoskie z repertuaru Adriano
Celentano, Drupiego, Albano
& Romina Pover, Ricchie
e Poveri, Zucchero. W
programie artyści występują
w strojach z okresu prohibicji
amerykańskiej.

W 2007 r. ukazał się pierwszy
singiel artysty, „Daj mi chwilę”.
Rok później, Terrazino nagrał
debiutancki album „Cin Cin
Amore”. która jest energetycznym połączeniem włoskiego
temperamentu artysty oraz
nowoczesnych brzmień dance’owo – popowych.

THOMAS GROTTO

JUSTYNA I PIOTR

Piosenkarz ze słonecznej Italii.
Przez wiele lat pracował jako muzyk
i wokalista w hiszpańskiej agencji
artystycznej. Był laureatem Festiwalu
Piosenki Włoskiej w San Remo.
W repertuarze szeroki wachlarz włoskich i hiszpańskich przebojów.

Na ich koncert składają się perfekcyjnie
przygotowane piosenki włoskie w polskich tłumaczeniach i autorskie piosenki
utrzymane w południowych klimatach.

MARCO BOCCHINO

Włoski piosenkarz od kilku lat
zamieszkały w Polsce. Ciepły
głos, południowy temperament i odpowiednio dobrany
repertuar.

A TU PER TU

RENATO MONTI
& THE LOOK

Ten projekt to połączenie
włoskiego temperamentu
i polskiej precyzji, co sprawia, że koncerty stają się
prawdziwym wydarzeniem
muzycznym.

Na repertuar zespołu składają się wykonania lubianych,
znanych wszystkim włoskich
przebojów np. Mamma Maria,
Felicita, Volare, Sara perche
Ti amo, Acapulco,
połączone z nowszymi hitami
muzycznymi tj. Danza Kuduro, Baila morena itp.

PIOSENKA FRANCUSKA
BULWAR PIOSENKI FRANCUSKIEJ
PIOTR BAKAL

Koncert trwa 1,5 godz. i obejmuje 20 piosenek (w
języku francuskim i w tłumaczeniach). Wokalista
występuje w towarzystwie 3 muzyków (fortepian,
kontrabas, akordeon).

PIOSENKI PIAF

AGNIESZKA MATYSIAK

TRIO PARIS

Trio instrumentalne specjalizujące się w muzyce
francuskiej. Polecamy na prestiżowe bankiety w
formie „muzyki tła”.

DOROTA LANTON

Wysmakowany, ale i bardzo zabawny recital Doroty
Lanton, aktorki i piosenkarki. Piosenki „największych”, m.in. Edith Piaf, Aznavoura, Brela usłyszymy w oryginale, z towarzyszeniem akordeonu.

PIOSENKI KILKU FRANCUZÓW

RECITAL PIOSENEK FRANCUSKICH

Hity francuskiej piosenki. Wydarzenie artystyczne
Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu 2002 r.

Jan Jakub Należyty-piosenkarz, satyryk, scenarzysta
telewizyjny, dramaturg i aktor, uważany jest za jednego z najlepszych wykonawców piosenki francuskiej.

JACEK BOŃCZYK

Agnieszka Matysiak wyczarowuje cudowny świat
piosenek Edith Piaf. Aktorka zachwyca interpretacją piosenek niezapomnianej gwiazdy.

MIŁOŚĆ W PARYŻU

JAN JAKUB NALEŻYTY

PIOSENKA WŁOSKA / PIOSENKA FRANCUSKA

25

PIOSENKA LITERACKA I AUTORSKA

MAREK DYJAK

JERZY FILAR

OLEK GROTOWSKI

Artysta obdarzony niezapomnianym głosem.
Laureat Studenckiego Festiwalu Piosenki w
Krakowie w 1995 roku. W tym samym roku zdobył
również główną nagrodę na festiwalu „Fama” w
Świnoujściu.

Kompozytor, autor tekstów i wykonawca piosenek z
nurtu piosenki poetyckiej. Jego utwory wielokrotnie
wykonywane były na festiwalach w Opolu i Sopocie.
Nie ma osoby, która by nie znała „Samby sikoreczki”.

GRZEGORZ BUKAŁA

MAREK MAJEWSKI

PIOTR BAKAL

Autor kompozytor, wykonawca. Jeden z liderów i
założyciel zespołu Wały Jagiellońskie. Powrócił po
długiej przerwie do autorskiego śpiewania.

W charakterystyczny, błyskotliwy i ciepły, choć nie
pozbawiony złośliwości sposób komentuje wierszem
i piosenką naszą rzeczywistość – tę bieżącą i tę
nieco bardziej ponadczasową.

Poeta, autor, kompozytor i piosenkarz. Twórca zaangażowanych songów i lirycznych ballad. Autor
koncepcji i dyrektor Międzynarodowego Festiwalu
Bardów.

BOGUSŁAW NOWICKI

ANDRZEJ OZGA

PAWEŁ ORKISZ

Bard i satyryk. Wydał właśnie kolejną płytę. Jeśli
są przeboje w tym gatunku, on napisał ich wiele.
Jego piosenki są w każdym studenckim śpiewniku, można je usłyszeć na turystycznych szlakach.

MIREK CZYŻYKIEWICZ

Polski pieśniarz, gitarzysta, poeta, kompozytor,
artysta grafik. Jest jednym z przedstawicieli nurtu
polskiej poezji śpiewanej. W twórczości prezentuje
refleksyjne podejście do życia.
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Aktor, reżyser, piosenkarz, autor i satyryk specjalizujący się w piosence literackiej, oraz formach
kabaretowych i teatralnych. Od lat współpracuje z
licznymi teatrami, zwłaszcza muzycznymi.

JAN JAKUB NALEŻYTY

Poeta i piosenkarz, aktor i satyryk, laureat festiwalu opolskiego w 1986 r. Od wielu lat uparcie
twierdzi, że jest przystojny.

PIOSENKA LITERACKA I AUTORSKA

Kompozytor i wykonawca wierszy Andrzeja Waligórskiego oraz tekstów Artura Andrusa. Związany
z wrocławskim środowiskiem kabaretowym
i tamtejszym Studiem 202.

Autor popularnych piosenek studenckich i nastrojowych ballad. Od 30 lat śpiewa ballady autorskie,
pieśni pogodne i polskie tłumaczenia (głównie
własne) ballad największych bardów XX w.

TOMASZ KORDEUSZ

Autor tekstów i wykonawca autorskich ballad.
Laureat wielu festiwali i przeglądów w kraju i za
granicą. m.in. OPPA 83, 86, 2006, SFP Kraków,
KRAM, PPA i innych.

STANISŁAW KLAWE

PIOTR BUKARTYK

ELŻBIETA ADAMIAK

Bard, kompozytor, autor tekstów kabaretowych, satyryk, artysta Kabaretu pod Egidą.
Obok własnych ballad i piosenek kabaretowych wykonuje także własne kompozycje
stworzone do wierszy polskich poetów.

Autor i kompozytor piosenek, artysta
kabaretowy, konferansjer. Wykonawca poezji śpiewanej, z zespołem
Sekcja wykonuje utwory w konwencji
rockowej.

Piosenkarka, gitarzystka i kompozytorka z kręgu poezji śpiewanej. Jest
laureatką wielu festiwali. Współpracowała z zespołami Nasza Basia
Kochana i Wolna Grupa Bukowina.

JERZY MAMCARZ

Bard, satyryk, konferansjer. Proponuje recitale autorskie „…jeszcze
tańczą ogrody” i „Polska – przewodnik poetycki”.

STARE, DOBRE MAŁŻEŃSTWO

WOLNA GRUPA BUKOWINA

Ponad 30 lat na scenie. Różnorodność piosenek i ich
tematy sięgają od poetyckiego spojrzenia na rzeczywistość
, przez górskie pejzaże, aż po fantastyczne krajobrazy.

CZESŁAW MOZIL

Wokalista, kompozytor i muzyk,
akordeonista, a także osobowość
telewizyjna. Lider polsko-duńskiego
zespołu Czesław Śpiewa.

UŁANI, UŁANI

Grupa muzyczna wykonująca poezję śpiewaną.
Autorzy wierszy śpiewanych przez Stare Dobre
Małżeństwo: Edward Stachura, Adam Ziemianin,
Józef Baran, Bolesław Leśmian, Jan Rybowicz,
Bogdan LÖebl.

RAZ, DWA, TRZY

Laureaci licznych festiwali. Nietypowe instrumentarium, dojrzałe i ironiczne teksty, muzyka z elementami bluesa, folku z rockową energią, liczne
powerplay’e w stacjach radiowych - spowodowały
olbrzymią popularność tej grupy.

CZERWONY TULIPAN

KACZKI Z NOWEJ PACZKI

TRZECI ODDECH KACZUCHY

Grupa muzyczna i kabaret z Olsztyna, powstał w 1985. Repertuar
obejmuje poezję śpiewaną, lirykę
i satyrę.

Tym razem z zabawnymi piosenkami
dla dzieci. W programie również
konkursy i niespodzianki.

Legenda estrady polskiej. Piosenka
literacka i teksty kabaretowe. Andrzej
Janeczko i Maja Piwońska - jak
zwykle wspaniali

PIOSENKA PATRIOTYCZNA

KONCERT PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH

Koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Alicji
Majewskiej – śpiew, Włodzimierza Korcza – fortepian, oraz znakomitego 30-osobowego chóru ze
Strzyżowa.

BALLADY WOJENNE - GRUPA ZAYAZD

PIEŚNI ARMII POLSKIEJ BIESIADA WOJSKOWA

Na program składają się autorskie piosenki o tematyce historycznej, przedstawiające najważniejsze
wojenne epizody z dziejów Polski. Polecamy na
patriotyczne uroczystości - kameralne jak i masowe.

Pieśni i piosenki od czasów Księstwa Warszawskiego.
Pieśni partyzanckie, Legionów Piłsudskiego oraz z II Wojny
Światowej. Na koncertach występują w mundurach żołnierskich marynarki wojennej.

PIOSENKA LITERACKA I AUTORSKA / PIOSENKA PATRIOTYCZNA
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COUNTRY MUSIC

ZAYAZD

GANG MARCELA

TOMASZ SZWED

Wieloletni gość i laureat Piknik Country w Mrągowie. Repertuar mocno osadzony w polskiej tradycji
folk-rockowej z elementami country.

Wszechstronność i bogaty repertuar zespołu powoduje, że Gang Marcela sprawdza się na wszelkiego
rodzaju imprezach.

Popularny artysta, oprócz własnej twórczości wykonuje również muzykę country, folk, blues, szantę
i muzykę celtycką. Prowadzi koncerty, warsztaty
muzyczne i teatralne.

STARA PAKA

MARIUSZ KALAGA

ANDY & THE COWBOYS BAND

Większość prezentowanych utworów to twórczość
własna członków zespołu. W niektórych utworach
wykorzystano teksty i muzykę ze zbiorów Oskara
Kolberga. Zespół grywa w klimatach country-folk.

Łatwo i szybko nawiązuje kontakt z publicznością,
a jego ciekawe i wesołe komentarze oraz interpretacje wykonywanych utworów są atrakcją każdego
koncertu.

Wraz ze swoim zespołem podróżuje po całym kraju
przybliżając publiczności klimat i piosenki takich
gwiazd jak Kenny Rogers, Toby Keith, Dwight
Yoakam, Tim McGraw, Vince Gill i wielu innych.
Największe przeboje country z rock&rollowym
zacięciem.

COUNTRY SHOW BAND

KONWÓJ

COUNTRY LADIES (CZECHY)

Grupa, stworzona przez 7 dziewczyn, uzdolnionych
wokalnie i muzycznie, wykonuje repertuar
z kręgu amerykańskiego country.

Urszula Chojan - solistka i lider zespołu wykonuje
bogaty program polskich i amerykańskich przebojów country & western. Akompaniuje jej profesjonalny 6 osobowy band.

Połączenie najlepszych tradycji muzyki country,
pop, folk, western-swing. Repertuar zespołu to
kompozycje autorskie, hity country i standardy.

RECITALE AKTORSKIE

KATARZYNA GRONIEC

HANNA ŚLESZYŃSKA

KATARZYNA SKRZYNECKA

ADRIANNA BIEDRZYŃSKA

Współpracuje z Teatrem Buffo i
Ateneum w Warszawie. Jej pierwsza
płyta solowa pt. „Mężczyźni”” z muzyką G. Ciechowskiego to utwory o
różnorodnym charakterze i klimacie
dla każdego.

Gwiazda Kabaretu Olgi Lipińskiej,
znana z koncertów formacji „Tercet
czyli kwartet” oraz licznych seriali
telewizyjnych, tym razem we własnym
recitalu piosenkarskim.

Jej repertuar to przeboje musicalowe,
standardy jazzowe, utwory własne.
Koncertuje z własnym zespołem.

Adrianna Biedrzyńska, jedna z
najzdolniejszych polskich aktorek,
wszechstronna, pełna pozytywnej
energii, obdarzona charakterystycznym głosem, na który nie można
pozostać obojętnym.
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COUNTRY MUSIC / RECITALE AKTORSKIE

MAŁGORZATA LEWIŃSKA

EWA LORSKA

OLGA BOŃCZYK

MUZYCZNE TWARZE.
J. KAWALCA

Ogólnopolską popularność zyskała na
początku XXI wieku, kiedy to wcielała
się w rolę żywiołowej i zwariowanej
Patrycji Cwał-Wiśniewskiej w komediowym serialu Lokatorzy oraz jego
spin-offie Sąsiedzi.

Piosenki Marleny Dietrich - kameralna
forma koncertowo-teatralna, ukazująca prawdziwe oblicze
wielkiej ikony kina i estrady.

W recitalu pt. „Trzeba marzyć” polskie
przeboje z lat 60 i 70-tych z repertuaru I. Santor, R. Rolskiej, M. Koterbskiej, W. Młynarskiego, J. Kofty.

Stworzyliśmy wyjątkowy i atrakcyjny koncert, który dzięki ponadczasowemu repertuarowi trafia do szerokiej grupy widzów.
Jacek Kawalec prezentuje znakomity
warsztat wokalny w utworach najwybitniejszych wokalistów wszech czasów.

EWA KUKLIŃSKA

JAN JAKUB NALEŻYTY

EMILIAN KAMIŃSKI

MARIAN OPANIA

Aktorka, tancerka, piosenkarka. Gwiazda
teatrów rewiowych i filmów muzycznych.
Współpracowała z Teatrem Wielkim,
Teatrem Syrena, i Grupą Baletową
Sabat. Zobaczymy ją w recitalu piosenek
20-lecia międzywojennego.

W recitalu Jana Jakuba Należytego usłyszymy piosenki Charles’a
Aznavour’a, Georges’a Brassensa,
Gilbert’a Becaud’a, Jacques’a Brela
oraz własne – inspirowane piosenką
francuską.

KATARZYNA JAMRÓZ

To program, który od początku zachęca
publiczność do wspólnej podróży, do
wzruszeń i do wspólnego śpiewania.

„Jeden człowiek rozrywkowy” –
recital kabaretowo-piosenkarski,
dotyczący szeroko pojętych zjawisk
masowej kultury. Program autorski.

KRYSTYNA TKACZ

STANISŁAWA CELIŃSKA ATRAMENTOWA

Aktorka ma na swoim muzycznym
koncie dwie płyty: W drodze pod wiatr.
Złota Kolekcja oraz Krystyna Tkacz
śpiewa Kurta Tucholsky’ego. W 2013
została odznaczona Srebrnym Medalem
„Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

„Atramentowa”, to album z piosenkami
poetyckimi, wydany w maju 2015 roku
przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Na płycie znalazł się m.in. cover Hey
„Do rycerzy, do szlachty, do mieszczan”

MACIEJ DAMIĘCKI

BEATA RYBOTYCKA

Bawi i wzrusza swoją wirtuozerią w opowiadaniu żartów,
co znakomicie wspiera jego
recital aktorski.

Naturalna, perfekcyjna, liryczna,
z ogromnym poczuciem humoru,
z łatwością potrafi zawładnąć
słuchaczami i oczarować
publiczność.

MAJKA JEŻOWSKA

Majka Jeżowska- wokalistka
obdarzona ciepłym głosem i
niezwykłym temperamentem
estradowym, autorka wielu
przebojów.

Wszechstronność i charakterystyczny
wygląd artysty sprawiają, iż kabaretowy recital rozśmiesza widzów do łez.

MICHAŁ MILOWICZ

Polski piosenkarz, aktor teatralno-musicalowy i filmowy.

TOMASZ STOCKINGER

DARIUSZ KORDEK

Znakomity aktor teatralny i filmowy, popularny dzięki roli doktora
Lubicza w serialu „Klan”. Ma
na swoim koncie autorską płytę
„Melodią wracasz do mnie”.

Koncert jednego z najsłynniejszych polskich aktorów musicalowych. Muzyczna podróż przez
różne etapy aktorskiej drogi.

RECITALE AKTORSKIE
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DJ-E
DJ ADAMUS

Polski DJ i producent muzyczny, a
także dziennikarz radiowy i osobowość telewizyjna. Juror programu
„Twoja twarz brzmi znajomo„

AKADEMIA PANA KLEKSA

HIREK WRONA

Hieronim „Hirek” Wrona – polski dziennikarz telewizyjny i radiowy, niezależny
publicysta, DJ, DVJ. Producent i reżyser
wydarzeń artystycznych oraz koncertów.

MAREK SIEROCKI

DJ JACEK KRĄG

Ma niezwykłe wyczucie nastroju panującego
na parkiecie i potrafi rozpalić publiczność do
czerwoności serwując na przemian gorące
rytmy latynoskie, niezapomniane przeboje
oraz dobrze znane szlagiery.

Jacek Krąg - znany krakowski dziennikarz muzyczny, znakomicie sprawdza się
w roli dj-a i poprowadzi każdą imprezę.

PROGRAMY DLA DZIECI
PINOKIO

WESOŁA FERAJNA
BERNIEGO

DZIECIĘCA REWIA SYLABA

Nowy minimusical. Jedyny program
dla dzieci składający się z najpopularniejszych piosenek, pisanych do
tekstów Jana Brzechwy. O dopasowanie przedstawienia do wieku
najmłodszych słuchaczy zatroszczyła
się grupa warszawskich aktorów.

Ta pełna ciepła, miłości, niepozbawiona ironii historia, zrealizowana
w formie bajki muzycznej z pewnością wciągnie i rozbawi widzów. Znajdziemy w niej interesujące kreacje
aktorów scen warszawskich, piękne
piosenki, bardzo ładne kostiumy
i ciekawą scenografię.

Wspaniała podróż przez najbardziej
znane przeboje i piosenki dziecięce,
które wyczarowuje iluzjonista, a w
programie również konkursy, żarty
sceniczne, wiersze mistrza Brzechwy.
Program interaktywny.

W koncertach występuje około 50
dzieci w wieku 6 do 17 lat. Zagrali już
1500 koncertów w kraju i za granicą.
Można ich często oglądać we włoskiej telewizji RAI UNO.

KULFON I ŻABA MONIKA

RAPY PANA YAPY

CZERWONY KAPTUREK

JAŚ I MAŁGOSIA

Ulubiony program dla dzieci, którego
podporą są Kulfon, Żaba Monika,
Profesor Ciekawski i Fasolki.

Krzysztof Jańczak – znany
z telewizyjnych programów dla dzieci,
bawi, wzrusza i rozśpiewuje młodą
publiczność.

Scenariusz został oparty na motywach bajki o Czerwonym Kapturku.
Mimo iż większość postaci znana jest
z pierwowzoru, to jednak ich sposób
postępowania z pewnością zaskoczy
widza.

Scenariusz oparty jest na motywach
znanej bajki „Jaś i Małgosia”. Dzieci
znajdują czarodziejską różdżkę i rozpoczyna się ich przygoda w zaczarowanym lesie. Widzowie biorą czynny udział
w spektaklu, pomagając bohaterom.

GARGAMEL I SMURFY

8 os. obsada, bogate stroje i scenografia, efekty
świetlne, akustyczne i pirotechniczne. Znana
wszystkim fabuła.
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TULINKI

Zabawne, taneczne pluszaki, które przybyły z
tęczowej krainy Tut Tut Tuli. Trójka wspaniałych
przyjaciół - Ciaputek, Tulinka i niesforny Czaruś
jeżdżą po świecie, aby tulić się do dzieci
i śpiewać z nimi tulinkowe nutki.

DJ-E / PROGRAMY DLA DZIECI

KOSMOKWAKI

Kosmokwaki to trzy śpiewające kaczory nie z tej
ziemi. Przybywają z czarodziejskiej krainy „Kosmolandia”, aby bawić, uczyć i cieszyć dzieci. Wprowadzają na scenę atmosferę świeżości. Ich utwory są
dynamiczne i nowoczesne.

TEATR LALEK PINOKO

ROMAN GERCZAK - „RYPCIUM, PYPCIUM„

Największy Objazdowy Teatr Lalek Pinokio w Polsce oferujący spektakle
teatralne i zabawy dla dzieci ze szkół, przedszkoli.

AREX SHOW

Wspólnie z dziećmi Roman Gerczak przedstawia program estradowy, jak w
telewizji. Jedne dzieci tworzą grupę taneczną a inne wcielają się w rolę solistki lub chórku wokalnego, spikerki, modelek, asystentek reżysera idt.

ILUZJA

Pokazy dużej i małej iluzji, wsparte doskonałym układem choreograficznym i akrobatycznym w wykonaniu Arkadiusza Cywińskiego
– jednego z najlepszych polskich iluzjonistów, zakończone efektami
pirotechnicznymi.

TEATR ILUZJI MEFISTO

Wspaniałe spektakle teatralne oparte na sztuce iluzji, adresowane zarówno do dzieci jak i dorosłych wykonaniu wysokiej klasy
artystów-prestidigitatorów. Programy te, dzięki swej lekkiej, kabaretowo-zabawowej formule w prosty i przystępny sposób
wyjaśniają publiczności mechanizm działania iluzji oswajając
widzów z tą starą i piękną sztuką sceniczną.

ARSENE LUPIN MAGIC SHOW

MACIEJ POL

JURIJ MOKRISZCZEW (ROSJA)

Hipnotyzer, poeta, pieśniarz, mag i iluzjonista. Jego
zdolności były prezentowane w TVN i TVP1. 1,5
godz. show to niespotykana dawka wrażeń i przeżyć, jakich jeszcze w Polsce nie było.

Gwiazda polskiej magii i iluzji. Wzorując się
na pokazach Davida Copperfielda wprowadza
widzów w świat dużej iluzji, zaskakując niesamowitymi trickami.

Arsene Lupin posiada umiejętności i instrumentarium
zapewniające repertuar na wiele godzin dobrej zabawy.
Na dobrą i inteligentną rozrywkę pracuje 5-os zespół.

KABARETY
POLICJANCI I POLICJANTY

PIWNICA POD BARANAMI

KATARZYNA I CEZARY ŻAK

KABARET ZENONA LASKOWIKA

Kabaret Kiszony Ogórek, zaprasza
na program ubabrany satyrycznie,
wyuzdany politycznie pt. Policjanci i
Policjanty.

Legendarny krakowski kabaret
artystyczny, który od 59 lat kontynuuje najlepsze tradycje kabaretu
europejskiego.

Popularne aktorskie małżeństwo w
życiu i na scenie (serial „Miodowe
lata”) tym razem w 60 minutowym
show kabaretowym, na każdą okazję. Skecze, monologi, piosenki.

Polski satyryk, aktor, artysta kabaretowy, listonosz, twórca słynnego
w okresie PRL kabaretu „Tey” w
Poznaniu.

PROGRAMY DLA DZIECI / ILUZJA / KABARETY
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KRZYSZTOF DAUKSZEWICZ

Sędziwy nestor kabaretu dla nieco
starszej młodzieży i szkłokontaktowy
guru.

OPANIA-ZBOROWSKI

Niesamowita viscomica tych dwóch
popularnych i znakomitych aktorów i
dar rozśmieszania widzów w najnowszym programie kabaretowym.

FERAJNA MAKULI

Trzonem kabaretu jest Marian
Makula, autor i satyryk śląski oraz
współpracujący z nim artyści
z teatru Rozrywki w Chorzowie,
kabareciarze i piosenkarze.

MASZTALSCY

Od wielu lat bawią publiczność
swoimi dowcipami, które się nie
starzeją. Powszechnie znani i lubiani
rozbawiają nawet największych
ponuraków.

MY Z KOPYDŁOWA

ELITA

Z cyklu „Spotkań z Balladą” - prześmieszne widowisko kabaretowe
o strażakach z Kopydłowa. Na życzenie P.T. Publiczności można obejrzeć
wersję estradową.

Popularny, znany i lubiany kabaret
z Wrocławia. Telewizyjny program
kabaretowy „Tele-peerele” z udziałem
Elity, cieszył się olbrzymią popularnością.

BABSKI KABARET

RAK

KABARET POD
WYRWIGROSZEM

IRENEUSZ KROSNY

Spektakl kabaretowy ”OLD SPICE
GIRLS” czyli babski kabaret. W jego
skład wchodzą trzy artystki o dużym i
zróżnicowanym dorobku scenicznym.
Łączą je poczucie humoru i wyczucie
nonsesu sytuacyjnego…

Dynamiczny program dla każdej
publiczności. Krzysztof Hanke, Grzegorz Poloczek, Krzysztof Respondek
czyli „śląskie trojaczki” z Rudy Śląskiej, które bawią nas od 25 lat!

Aktorzy teatrów krakowskich znudzeni poziomem polskiego kabaretu
stworzyli formację, która udowadnia,
że kabaret może być śmieszny. W
radio usłyszymy ich „Między Bugiem
a prawdą”.

Aktor, mim, specjalizujący się w pantomimie komicznej. Jego faktyczna kariera
rozpoczęła się, gdy założony przez niego
teatr zdobył trzy Grand Prix na trzech
najważniejszych festiwalach w Polsce.

KABARET U BACY

B. Tlałka – skrzypce, G. Gruszka
– kontrabas, A. Wróbel – skrzypce
i akordeon – pierwszy w Polsce
góralski kabaret.

OTTO

Odchudzająca kuracja nie wpłynęła
negatywnie na zdrowie kabaretu.
Można to sprawdzić na koncertach,
które mają niezwykłą atmosferę
i dużo dobrego humoru.

ONE MAN SHOW
JERZY KRYSZAK

ANDRZEJ GRABOWSKI

Któż nie zna Lecha Wałęsy, Andrzeja Leppera czy Adama Michnika w wykonaniu Jerzego Kryszaka! Jest mistrzem w naśladowaniu znanych osobistości i wkładania w ich usta
ciekawych wypowiedzi.

Znany i lubiany aktor obdarzony wielkim talentem komediowym. Wykształcenie zdobył
w krakowskiej PWST, którą ukończył w 1974 roku. Występuje na scenie Teatru im.
Słowackiego w Krakowie.
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KABARETY / STAND UP

JACEK FEDOROWICZ

Kunsztu kabaretowego Jacka Federowicza nie trzeba rekomendować.
Satyryk, znany z estrady, programów
TV i radiowych jest gwiazdą tego
programu i uchyla rąbka tajemnic
związanych z jego DTV.

Polski aktor, satyryk, scenarzysta
piosenkarz, autor musicali, tekstów
piosenek i wierszy dla dzieci.

JOANNA BARTEL

Polski satyryk, twórca kabaretowy. Jest
członkiem Stowarzyszenia Pisarzy
Polskich.

FILIP BOROWSKI

Znany i lubiany aktor filmowy, kabaretowy i telewizyjny, komik, piosenkarz w programie kabaretowym.

MARIAN OPANIA

„Kobieta lepiej zbudowana niż Huta Katowice” – tak o
sobie mówi w monologu kabaretowym znana aktorka
(serial „Święta wojna”). Można ją również zobaczyć na
estradzie w refleksyjnych piosenkach przeplatanych
tekstami kabaretowymi.

KRZYSZTOF JAROSZYŃSKI

CEZARY PAZURA

TADEUSZ ROSS

TERESA GAŁCZYŃSKA

Widzowie pamiętają jego występy w „Rozmowach kontrolowanych”, „Piłkarskim pokerze”, czy „Pajęczarkach”.
Marian Opania jest również świetnym artystą kabaretowym. Wszechstronność oraz charakterystyczny wygląd
aktora sprawiają, że jego ról nigdy się nie zapomina.

GRZEGORZ HALAMA

Aktor kabaretowy, filmowy, teatralny,
parodysta.

Aktorka, piosenkarka, dziennikarka, scenarzystka.W
latach 1979-85 była aktorką Teatru Syrena, w latach
1985-86 Teatru Komedia w Warszawie. W latach
późniejszych związana z teatrami Off i Buffo oraz
warszawską estradą.

MARCIN DANIEC

Marcin Daniec jest jednym z najpopularniejszych satyryków w historii polskiego
kabaretu.

STAND UP
ABELARD GIZA

Polski reżyser teatralny i filmowy, scenarzysta. Założyciel i lider Kabaretu Limo. Autor
tekstów do magazynu satyrycznego „Chichot” oraz kilku programów telewizyjnych.
Od 2007 roku działa w Grupie Impact.

KACPER RUCIŃSKI

Humor obserwacyjny, do tego
szczypta abstrakcji, nieco bezczelności i cała masa inteligencji sprawiają,
że jest to komik w niektórych kręgach
wręcz kultowy.

Od 25 lat założyciel i szef Kabaretu
Filip z Konopi. Monologi i skecze o
tematyce społeczno-obyczajowej,
piosenki autorskie i covery.

PAWEŁ DŁUŻEWSKI

Jego specjalnością są parodie znanych
postaci życia politycznego, m.in. Lecha
Wałęsy i Adama Michnika, a także
komentatorów sportowych.

BĘKARTY
STAND UPU

RAFAŁ RUTKOWSKI

Łukasz „Lotek” Lodkowski i Karol
Modzelewski łączą na scenie błyskotliwe
i ostre teksty z charyzmą, której tradycyjni
showmani i konferansjerzy mogą im
pozazdrościć.

Jedyny stand-uper wśród aktorów.
Przybliża publiczności życie faceta
po 40. Bacznie obserwującego życie
społeczno-polityczne, a także dzielącego się spostrzeżeniami charakteryzującymi dojrzałą głowę rodziny.

ONE MAN SHOW/STAND UP
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KASIA PIASECKA

RAFAŁ PACZEŚ

WIOLKA WALASZCZYK

Królowa stand-upu w Polsce. Jak nikt inny
radzi sobie z widownią. Obok tego oferuje
niezmiernie interesujące spostrzeżenia w
kwestiach obyczajowych i różnic między
kobietami a mężczyznami.

Jest w stanie wykrzesać energię z nawet
najbardziej ospałego tłumu. Sam nie
daje sobie taryfy ulgowej, na scenie zostawia dużo zdrowia. Dotyka stosunków
damsko-męskich i polskiej codzienności.

Charyzmatyczna, energetyczna, impulsywna. Bardzo wyrazista osobowość, do
tego mocny, dosadny humor plasują ją w
czołówce rodzimego stand-upu. Odnajduje
się głównie w tematyce osobistej.

SZYMON ŁĄTKOWSKI

MICHAŁ LEJA

TOMASZ BORAS BORKOWSKI

Jeden z ciekawszych, zdolniejszych i
w rezultacie zabawniejszych komików
młodego pokolenia. Niestandardowość jego występów, polega na specyfice przyjętego stylu, który stanowi
połączenie monologu kabaretowego,
Stand Upu, monodramu oraz komedii.

Stand-uper, improwizator, koordynator
Comedy Lab w Krakowie. Z wielką swobodą
porusza w swoich występach tematy z naszego codziennego życia, wykazując się przy
tym niezwykłym refleksem podczas interakcji
z publicznością.

Chociaż na scenie pojawił się rok temu,
jest jednym z najstarszych stand-uperów
co ma oczywiście przełożenie na tematykę
jego programów. Podczas swoich występów nie boi się poruszać newralgicznych,
trudnych i ważnych tematów.

PAWEŁ DŁUŻEWSKI

TOMASZ JACHIMEK

KAROL MODZELEWSKI

Debiutował w kabarecie studenckim „Pod
Psem” działającym przy Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Od 1988
członek Kabaretu pod Egidą.

ALEX BAND

Najsłynniejsza polska orkiestra rozrywkowa Aleksandra Maliszewskiego.
Reprezentuje nasz kraj na koncertach
i show, w Europie i świecie. Repertuar - największe hity światowe muzyki
rozrywkowej.
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Sceniczny weteran. Zacięcie satyryczne i
ogromne doświadczenie sprawiają, że jest
to komik, który potrafi zjednać sobie publiczność w każdym wieku.

Stawia na humor abstrakcyjny, zaskakuje
publiczność niecodziennymi skojarzeniami,
świadomie ucieka od tematyki fekalno-fizjologicznej.

ORKIESTRY ROZRYWKOWE
KUKLA BAND

Big Band p/d Zygmunta Kukli to obecnie Orkiestra nr 1 w Polsce. Na stałe
współpracuje z TVP 1, występuje
na festiwalach w Sopocie i Opolu,
jak również na wielu prestiżowych
koncertach.

MALINA KOWALEWSKI
BAND

Lider Wojtek Kowalewski stworzył
band na potrzeby programu TV
„Śpiewające fortepiany”. Nazwano
go „musical cameleons” ze względu
na różnorodność repertuaru oraz
składów zespołu.

STAND UP / ORKIESTRY ROZRYWKOWE

JACEK STRAMIK

Nie uznaje tematów tabu, żartuje dosłownie
ze wszystkiego, w tym z siebie. Cechuje go
silna dbałość o językową stronę występów.
Nie stroni od angażowania publiczności w
działania sceniczne.

IMPROWIZACJE

Jest to szalony, prześmieszny, zaskakujący,
a przede wszystkim zaimprowizowany na
oczach widzów komiczny szoł. Mistrzowie
gatunku tworzący sceny na poczekaniu na
podstawie pomysłów i sugestii rzucanych z
widowni.

ŁUKASZ LOTEK LODKOWSKI

Jeden z najbardziej energetycznych
wykonawców polskiej sceny stand-upowej.
Naturalnie śmieszny.

ORKIESTRA ADAMA
SZTABY

Jedyna w swoim rodzaju grupa muzyków wykonująca nowoczesne aranżacje
polskich i światowych przebojów. Orkiestra doskonale znana z programów
telewizyjnych: „Taniec z Gwiazdami”,
”Idol” oraz „Fabryka Gwiazd”.

ZBIGNIEW PAWLAK
ORCHESTRA

ZBIGI BAND

SZYMONERSI

GRAND BAND MUSIC SHOW

Orkiestra 8-12 os. z sekcją dętą i 2
wokalistami. Przeboje lat 60 i 70 oraz
najnowsze hity muzyki rozrywkowej.

Instrumenty, na których grają artyści ze
Zbigi Band, to między innymi: saksofony tenorowy, altowy, sopranowy, klarnet, trąbka, puzon, gitary - elektryczna
i basowa oraz perkusja.

Zespół doskonale znany z występów
w programie” Szymon Majewski
Show”, brawurowo z polotem
i absolutnie na żywo wykonują największe przeboje światowej muzyki
rozrywkowej.

Grupa występuje w 7 osobowym
składzie. Wszechstronność zespołu
ugruntowana edukacją muzyczną,
tworzy wyjątkowy nastrój i klimat
dobrej zabawy, bez względu na wiek
i muzyczny gust odbiorcy.

OMEN

CAPRI NEW BEAT

IBIS BAND

MELODIA BAND

Grupa muzyczna Omen gra na żywo
największe przeboje pop, rock, dance.
Profesjonalizm i różnorodność wokalno-instrumentalna sprawia, że zespół jest
niezastąpiony na plenerach i piknikach.

Zespół proponuje wszystkie rodzaje
muzyki od klasyki poprzez stare i nowe hity,
prowadzenie imprezy przez konferansjera-wodzireja, karaoke, dj, formacja taneczna
(latino, musical), arie itp. Własna aparatura.

Kwartet zawodowych muzyków i
wokalistów. Repertuar uniwersalny od
najstarszych przebojów do współczesnych hitów, evergreeny, muzyka
taneczna.

Band tworzą absolwenci Akademii Muzycznej, związani z programem „Jaka
to melodia”. Ich repertuar obejmuje największe przeboje polskiej i zagranicznej
muzyki rozrywkowej.

OPERETKA

GRAŻYNA BRODZIŃSKA

WALDEMAR MALICKI

BOGUSŁAW MORKA

Pojawienie się artystki na scenie wywołuje dreszcz
emocji, a potem burzę oklasków. Potrafi wzruszać
i bawić, ujmuje nowoczesnością interpretacji swojego repertuaru.

Znane utwory muzyki klasycznej i popularne przeboje współczesne. Mistrzostwo wykonania zapewnia gospodarz programu Waldemar Malicki wraz
z towarzyszącymi mu artystami operetkowymi.

Obecnie najmodniejszy śpiewak operowy i operetkowy w Polsce. Obdarzony pięknym głosem o
wyjątkowo ciepłej i aksamitnej barwie i szlachetnym
brzmieniu.

GALA TENORÓW

MEZZOS

SALONOWA ORKIESTRA JOHANNA STRAUSSA

Gala tenorów z udziałem znakomitych artystów:
Adama Zdunikowskiego, Dariusza Stachury, Pawła
Skałby plus 20 osobowa Salonowa Orkiestra Johanna
Straussa. Pieśni neapolitańskie, latynoamerykańskie,
z repertuaru Jana Kiepury. Koncert trwa 150 minut.

Zespół zawodowych muzyków na czele z uroczą
mezzosopranistką wykonuje program, w skład którego wchodzą znane tematy operowe, operetkowe
oraz musicalowe w aranżacjach popowo-rockowych oraz jazzowych.

Występują w składzie 11-15 osób. Wykonują koncerty salonowe i promenadowe, uatrakcyjniają bale
karnawałowe i tradycyjne, uświetniają jubileusze.

ORKIESTRY ROZRYWKOWE / OPERETKA
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KAMERALIŚCI
PROJEKT G

ELECTRICA DUO

Subtelna gra na skrzypcach w połączeniu z
tańcem i śpiewem, oraz tajemniczość która towarzyszy zespołowi, wprowadza widza w niezwykłą
przestrzeń muzyczno- wizualną.

Klasyka w nowoczesnych rytmach. Elektryczne
skrzypce + elektryczna harfa. Najbardziej uznany
duet instrumentalny w wykonaniu przepięknych
artystek Kasi i Pauli.

GOLDEN STORM

Skrzypce, śpiew, seksowne kostiumy i uwodzicielska choreografia.

AMADEUS TRIO

G STRINX

RED HEELS

Tworzone przez dwa klarnety i fagot Trio, stara się
poprzez warstwę instrumentalną odtworzyć klimat i
styl muzyki czasów klasycznych.

Skrzypcowe trio charakteryzujące się ogromem pozytywnej energii i wirtuozerii w wykonaniu utworów.

Nie chcą przekonywać tłumów, żeby zaczęły słuchać
Mozarta i Chopina. Udowadniają, że na instrumentach
kojarzonych jako klasyczne, można zagrać jazz, rock,
pop, a nawet dodać do tego elektronikę..

KOLĘDY I PASTORAŁKI
ANDRZEJ RYBIŃSKI

MAGDA STECZKOWSKA

Popularny piosenkarz wprowadza publiczność
w nastrój świąteczny kolędami i pastorałkami we
własnych aranżacjach muzycznych i wokalnych.

ZAYAZD

Ma na swoim koncie 50 płyt z różnymi artystami.
Wydała solowy album z polskimi piosenkami świątecznymi i śpiewa je na koncertach z towarzyszeniem fortepianu.

HETMAŃSCY SARMACI

KWARTET RAMPA

Kolędy wykonywane są z towarzyszeniem pianisty.
W repertuarze, oprócz polskich kolęd, wiązanka
amerykańskich piosenek świątecznych, oraz
piosenka „Mikołajowy czas”.

ALICJA MAJEWSKA

WITAJ MAŁA GWIAZDKO

od 5 500 netto
Gdańska grupa muzyczna „ZAYAZD”
proponuje Państwu niepowtarzalny
koncert najpiękniejszych polskich
kolęd i pastorałek, w świątecznym
programie nie zabraknie również
wybranych kolęd amerykańskich.
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Kolędy i pastorałki polskie śpiewają
Hetmańscy Sarmaci w kunsztownych
strojach z epoki, przenosząc widzów
w atmosferę świąt Bożego Narodzenia w starych dworach szlacheckich.

Przepiękne i nastrojowe piosenki
z akompaniamentem Włodzimierza
Korcza i ich ponadczasowe treści nie
pozwalają zapomnieć o tej wspaniałej
artystce.

KAMERALIŚCI / KOLĘDY I PASTORAŁKI

Koncert kolęd i współczesnych
pastorałek w wykonaniu Zbigniewa Lesienia i Danuty Błażejczyk.
Wysublimowane połączenie tradycji
z muzyczną nieprzewidywalnością,
znamienną dla współczesnej muzyki.
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KRYSTYNA GIŻOWSKA

HALINA FRĄCKOWIAK

„Wśród nocnej ciszy”, „Lulajże Jezuniu”, to tylko
niektóre kolędy z koncertu świątecznego Krystyny
Giżowskiej.

Gwiazda polskiej piosenki zaśpiewa koncert
polskich piosenek świątecznych w niezwykłych
aranżacjach wokalnych.

O.BOŃCZYK- A. MAJEWSKA - Ł. ZAGROBELNY

Czy można wyobrazić sobie piękniejszy wieczór kolęd i pastorałek,
niż ten w wykonaniu znakomitości polskiej estrady - A. Majewskiej,
O. Bończyk, W. Korcza - artystów gwarantujących najwyższą
jakość wykonania tych pięknych utworów.

KONFERANSJERZY/PREZENTERZY
KRZYSZTOF IBISZ

Powszechnie znany i doceniany
prezenter telewizyjny i estradowy. Z
wykształcenia aktor, po kilkunastoletniej przerwie, powrócił do teatru
i filmu.

KATARZYNA DOWBOR

Popularna prezenterka telewizyjna od
lat uświetnia swoją osobą koncerty i
inne prestiżowe imprezy.

JACEK KAWALEC

Aktor, prezenter telewizyjny, znany z
„Randki w ciemno”.

KRZYSZTOF KWIATKOWSKI

Młody wszechstronnie utalentowany
aktor, piosenkarz i konferansjer z
Krakowa. Prowadzi duże koncerty
plenerowe, festiwale, jak również
imprezy kameralne.

MARIA SZABŁOWSKA

Dziennikarka i prezenterka radiowa
i telewizyjna, specjalizująca się w
tematyce muzycznej.

MAREK SIUDYM

Znakomity aktor znany z filmów i
seriali telewizyjnych, również w roli
konferansjera.

ZYGMUNT CHAJZER

Znany z prowadzenia wielu turniejów
telewizyjnych, programów radiowych
i koncertów plenerowych („Lato z
radiem”).

MACIEJ DAMIĘCKI

Bawi i wzrusza swoją wirtuozerią w
opowiadaniu żartów co znakomicie
pomaga mu w prowadzeniu
koncertów.

MACIEJ DOWBOR

Aktor młodego pokolenia, wszechstronnie uzdolniony, również jako
prezenter i konferansjer.

TOMASZ STOCKINGER

DARIUSZ GNATOWSKI

KRZYSZTOF SZEWCZYK

Znany aktor teatralny, telewizyjny i filmowy. Równie świetnie pełni funkcję
konferansjera.

Popularny aktor z kultowego serialu
„Świat według Kiepskich” znakomicie radzi sobie na estradzie w roli
prezentera.

Popularny aktor z kultowego serialu
„Świat według Kiepskich” znakomicie
radzi sobie na estradzie
w roli prezentera.

KONFERANSJERZY / PREZENTERZY
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ARTUR ANDRUS

Na co dzień redaktor trójkowej „Powtórki z
rozrywki”, legendarny gospodarz spotkań
w warszawskiej „Piwnicy pod Harendą”,
konferansjer różnych imprez kabaretowych,
a poza tym poeta, piosenkarz, dziennikarz.

MAREK SIEROCKI

Dziennikarz, konferansjer, były dyrektor artystyczny festiwali w Opolu
i Sopocie, a także prowadzący dział
muzyczny w Teleexpressie.

MACIEJ ORŁOŚ

PIOTR BAŁTROCZYK

Polski dziennikarz, poeta, piosenkarz, konferansjer, satyryk, prezenter
telewizyjny i radiowy.

AGATA MŁYNARSKA

Niezwykle popularna dziennikarka, konferansjerka i prezenterka
telewizyjna.

KATARZYNA CICHOPEK

Dziennikarz, gospodarz programów
telewizyjnych, konferansjer. Jeden z
najbardziej popularnych prezenterów
telewizyjnych w Polsce – laureat
czterech Wiktorów.

JOLANTA FAJKOWSKA

Dziennikarka i prezenterka telewizyjna, okazjonalnie aktorka.

POKAZY TANECZNE

Aktorka, tancerka i prezenterka telewizyjna.
Popularność zyskała dzięki roli Kingi Zduńskiej w „M jak miłość” oraz dzięki udziałowi
w programach: „Taniec z gwiazdami”, „Jak
Oni Śpiewają?” i „Tylko nas dwoje”.

HUBERT URBAŃSKI

Aktor, dziennikarz, prezenter radiowy
i telewizyjny.

DIAMONDS

CARNIVAL STARS

Atrakcyjny show zarówno dla panów i pań. Skąpo
odziane tancerki prezentują tańce z całego świata.
Porywająca choreografia. Stroje - projektowane i
szyte przez najlepszych rosyjskich stylistów mody.

Taniec jest ich stylem życia, dlatego każdy swój
program przygotowują z sercem i zaangażowaniem. Dbają o to, aby każdy występ był niepowtarzalny i zaskakujący.

Międzynarodowa rewia taneczna, która od lat zachwyca polską publiczność m.in. spektakularnymi
pokazami samby brazylijskiej.

SAMBA BRASIL

AFRICAN SHOW

NATARAJA

CARSKA REWIA IMPERIUM (ROSJA)

Jest to formacja taneczna, która zajmuje się
pokazami samby. Trzon zespołu tworzą Adrianna
Goulart i Andre Mafra. Obydwoje pochodzą z
Brazylii. Adrianna tańczyła w Rio de Janeiro w
pochodach karnawałowych.
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Tańczą i grają porywającą do zabawy muzykę
perkusyjną opartą na etnicznej tradycji Afryki.
Występują w oryginalnych, tradycyjnych strojach
afrykańskich.

Grupa klasycznego tańca indyjskiego, tańca ludowego oraz układów choreograficznych do muzyki
z filmów Bollywood. Jedyny tego typu zespół w
Polsce. Kostiumy wykonane z oryginalnych tkanin
indyjskich.

KONFERANSJERZY / POKAZY TANECZNE

JASMIN

FAIR PLAY CREW

RASHA

Piękne tancerki i baśniowo kolorowe stroje zapewni
widzom pierwsza w Polsce Rewia Tańca Brzucha. Jej
założycielką jest Jasmin Mazluom z Syrii - tancerka,
pedagog i choreograf. Rewię tworzy 30 tancerek.

Fair Play Crew są twórcami pierwszej w Polsce
komedii tanecznej zatytułowanej „Amatorologia”.
Autorski projekt podbija serca widzów w kraju i
za granicą.

Orientalna atmosfera, przepych, piękne arabskie
tancerki, wspaniałe stroje, zaklinacze węży, fakir,
połykacz ogni - to wszystko składa się na niesamowite
widowisko, które przeniesie nas w tajemniczy świat.

DARIUSZ GNATOWSKI

Autor książki pt. „Dieta bez wyrzeczeń”, promuje dobre odżywianie,
gotowanie zgodnie z porami roku,
choć nie stroni od kulinarnych eksperymentów.

POKAZY KULINARNE
PASCAL

KAROL OKRASA

KLAUDIUSZ ŠEVKOVIĊ

„Po prostu gotuj” - to firmowy
program kulinarny TVN, prowadzony
przez Pascala Brodnickiego. Uczy
polskie rodziny nowych przepisów
kulinarnych i nowych smaków.

Osobowość kulinarna roku 2005.
Prowadzi telewizyjny magazyn
„Kuchnia z Okrasą”. Przygotowuje
na oczach widzów przepyszne dania
na różne okazje.

Znany z pierwszej edycji reality
show„Big Brother” zachęca do kuchni
europejskiej, ale także japońskiej,
chińskiej. Przeprowadza również
pokazy z wykorzystaniem określonych
produktów.

WIDOWISKA ULICZNE
POKAZY AKROBACJI ROWEROWYCH
Oferujemy pokazy akrobacji rowerowych, które
mogą pomóc w promocji miasta, gminy lub
regionu podczas różnego rodzaju targów, na imprezach masowych z okazji dni miast, festynach
i koncertach. W skład grupy wchodzą obecnie
najbardziej doświadczeni rowerowi artyści w
Polsce: Piotr Bielak i Karol Serwin. Profesjonalne
podejście do pokazów i zawodów na przestrzeni
13 lat zaowocowało blisko 300 widowiskowymi
pokazami. W zawodach zdobyli wicemistrzostwo
świata, puchar Europy oraz wielokrotne mistrzostwo Polski w trialu rowerowym. W zależności od
rodzaju imprezy organizowanej przez Państwa
instytucję, grupa dostosuje pokaz do wymagań.
W pokazie występują dwie osoby. W trakcie programu przeprowadzą konkursy i umożliwią jazdę
próbną na profesjonalnym rowerze trialowym.
Podejmą próbę pobicia rekordu Polski w jeździe
na czas po umieszczonej 1,8 m nad ziemią, długiej na 4 m i szerokiej na zaledwie 7 cm równoważni. Wykonają efektowne skoki nad płonącymi
poprzeczkami. Cały pokaz jest komentowany, a
publiczność zachęcana do wspólnej zabawy.

POKAZY TANECZNE / POKAZY KULINARNE / WIDOWISKA ULICZNE
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MONOCYKL

KUGLARZE

Performance teraz znalazł swój kącik w towarzystwie nietypowych
jednokołowych rowerzystów. Tak jak szczudła – monocykl wykorzystywany jest do marketingowych akcji promocyjnych. Monocykliści
poruszając się sprawnie i szybko spełnią wszystkie Wasze oczekiwania. Jednokołowe rowerki to ostatnio hit. Atrakcja, która zawsze zainteresuje uczestników eventu. Nasi animatorzy najpierw zrobią pokaz
akrobacji na monocyklu, a potem każdy, komu nie braknie odwagi
będzie mógł spróbować własnych sił.

Plenerowy spektakl „Kuglarze” to próba odtworzenia średniowiecznych widowisk
jarmarcznych, w których zawiera się obraz wędrownych artystów, wysoko ceniących swoją niezależność i swobodę. W mury miast i grodów wnosili oni śmiech
i radość, ale też i zamęt, godząc swobodnym zachowaniem w obyczajność
mieszczuchów. W przedstawieniu pojawiają się pieśni i melodie z epoki. Są one
dopełnieniem akcji i łącznikiem poszczególnych scen, na które składają się popisy akrobatów, żonglerów, połykacza ognia, a to wszystko podszyte dowcipem
i humorem. W finale pojawia się taniec z kozłem, męskie zaloty do cnotliwych
panien z zamku, walka z wrednym smokiem, po czym, przy dźwiękach instrumentów i śpiewu kuglarze wyruszają w dalszą drogę.

SZCZUDLARZE

POKAZY MOTOCYKLOWE

Nie sposób ich nie zauważyć, bowiem wyrastają ponad przeciętność...
niemal 3 metrowe postacie zapewniają reklamę i zabawę na najwyższym poziomie. W trakcie festynów organizują zabawy z dziećmi, tańce i korowody. W akcjach reklamowych rozdają ulotki, a w firmowych
barwach organizują małe parady i happeningi. Pełna fantazji choreografia i stylizacja przykuwa uwagę każdego przechodnia. Olbrzymie
doświadczenie członków grupy szczudlarzy, mimów, akrobatów jest
doskonale widoczne w trakcie pokazów.

Pokazy Motocyklowe, to nowoczesna impreza rozrywkowa podczas której
wykonywane są, przeczące prawom grawitacji, ewolucje na motocyklach. Standardowo zapewniamy zawodników, niezbędny sprzęt, energetyczną muzykę
oraz prowadzenie imprezy przez komentatora. FMX SHOW - Extremalne pokazy
akrobacji motocrossowych. na mobilnym lądowisku. Podczas pokazu widzowie
zobaczą backflipy, whipy oraz wiele innych tricków w wykonaniu najbardziej
utalentowanych zawodników polskiej sceny freestyle motocross. Zawodnicy wykonują skoki z ramp najazdowych lądując na mobilnym lądowisku. TRIAL SHOW
- Zręcznościowe pokazy na motocyklach trialowych. Jazda przez tor przeszkód,
skoki przez busa, demolowanie kołami motocykli samochodu oraz wiele innych
trików zapierających dech w piersiach w wykonaniu najbardziej utalentowanych
zawodników polskiej sceny trialowej. STUNT SHOW - Odważne popisy stuntu,
czyli kaskaderka motocyklowa. Circle, leap of death, jazda na kole, jazda tyłem,
palenie gumy oraz wiele innych sztuczek wykonywanych na „ścigaczach” przez
najbardziej utalentowanych zawodników w Polsce.

POKAZY ŚWIETLNE I PIROTECHNICZNE
TEATR TANCERZY OGNIA
Teatr Tancerzy Ognia splata ze sobą elementy
teatru, tańca oraz żonglerki. Atrakcyjności spektaklom dodają makijaże i oryginalne kostiumy.
Tancerze posługują się różnorodnym sprzętem, np.
poi, linami, kijami, swingami, wachlarzami, pazurkami, pochodniami, kulami ognia, ponadto plują oraz
połykają ogień. Pokazom towarzyszy specjalnie
dobrana muzyka. Spektakl trwa ok. 30 minut.
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POKAZY ŚWIETLNE I PIROTECHNICZNE

CYRK OGNIA
FIRE SHOW - jest sztuką na pograniczu cyrku, żonglerki i tańca,
w którym wykorzystywane są płonące rekwizyty takie jak: łańcuchy
(poie), kije, liny, wachlarze, pałki (swingi), maczugi (klapsy), piłki itp.
Sztuka ta została przywieziona z Filipin, gdzie jest ona elementem
ich kultury i tradycji. Zaadaptowana przez artystów z całego świata i
przetworzona przez performerów i teatry uliczne, stała się nieodzownie związana z ich światem. Przedstawiana w tej postaci, jest młodą
dyscypliną rozwijającą się głównie na terenach krajów zachodnich. Do
Polski dotarła stosunkowo niedawno, przeżywając
w obecnej chwili rozkwit. Jako jedni z pierwszych zaprezentowaliśmy
ogień polskiej publiczności i zaraziliśmy innych tańcem z ogniem.
Spektakl nasz jest cyklem układów choreograficznych, w których
głównym bohaterem jest ogień. Ożywiony przez cały czas trwania
spektaklu pozostaje w ruchu, zmieniając swoją formę, tworząc szereg
przestrzennych obrazów, złudzeń optycznych. Spektakl przepełnia dynamizm, ekspresja ruchu i iluzja, wprowadzając widza w świat na pograniczu jawy i snu, wywołując w nim silne emocje i doznania estetyczne potęgowane muzyką. Czas trwania spektaklu: 25min. Fire Show na
wesoło - to spektakl w którym przedstawiono figlarną i radosną stronę
kobiecego fire show w formie kabaretu. Pokazy tryskające kolorami i
rozkosznym dla oka kiczem. Nowatorskie podejście do dość oklepanej
formy pokazu tańca z ogniem. Piątka urodziwych dziewcząt, które
wypracowały swój własny, figlarny styl i stały się zauważalne na tle
innych grup. Ich pokazy zaskakują i bawią. Barwne stroje i migoczące
kolorem cekiny stały się ich wizytówką. Oryginalne, płonące gadżety,
obok pojedynczych i podwójnych poi, lin całopalnych, wachlarzy w
dwóch rozmiarach, płonąca parasolka, spódniczka, paluszki, skrzydełka. Czas trwania spektaklu: 20 minut

ULTRA VIOLET SHOW - EUFORIA ŚWIATŁA
Widowisko UV Show – Euforia Światła Czas trwania
do 20 minut. 5 tancerzy. Niezwykle tajemniczy pokaz
tańca z przedmiotami migoczącymi ferią barw w
ciemności. Spektakl tworzą choreografie taneczne
w świetle ultrafioletowym. Tancerze mają fluorescencyjne świecące kolorami makijaże, stroje i tańczą
ze sprzętem świetlnym. Tancerze wykonują wiraże
z wachlarzami, parasolami, tęczowymi wstążkami,
żonglują barwnymi piłkami itp.

POKAZY ŚWIETLNE I PIROTECHNICZNE
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POKAZY PIROTECHNICZNE
Każdy z pokazów pirotechnicznych traktowany jest jako jedyny w swoim rodzaju, a to z racji terenu w którym jest wykonywany, rodzaju i charakteru imprezy, jak również wzajemnych
uzgodnień z zamawiającym. W ramach pokazów jesteśmy w
stanie zapewnić:
•
naziemną aranżację pokazu,
•
wystrzały z baterii wielostrzałowych,
•
wyrzutnie wielobarwnych kul i komet, deszcz gwiazd,
chryzantemy od 150 do nawet 1000 strzałów w ciągu 1
min.
•
wykonanie napisów o dowolnej wielkości oraz efekty
specjalne przy zbiornikach wodnych jako gejzery oraz
wulkany nad taflą wody,
•
aranżacja efektów specjalnych w postaci płonącej fali
wodnej, wodospadu dowolnej długości oraz trójbarwne,
zmieniające kolory efekty wirów, kręcących się słońc,
parasoli, rzymskich ogni i wulkanów.
•
pochodnie 70 cm płonące do 1 godz. oraz zimne ognie.
Czas trwania pokazów od 6 do 10 minut.

TAŃCZĄCE FONTANNY
W widowisku precyzyjnie zsynchronizowano fontanny, muzykę i światło. Fontanny poruszają się według zaplanowanej
komputerowo choreografii, przybierając różnorodne kształty,
podkreślane dynamicznymi światłami i efektowną muzyką.
siągają wysokość do 10 metrów. Pokaz przeznaczony jest na
duże imprezy plenerowe, kameralne pikniki, jak również dla
osób prywatnych. Fontanny mogą stanowić element scenograficzny w trakcie realizacji koncertów plenerowych.
W pokazach zastosowano wyrzutnie wody typu switch water.
Widowisko jest realizowane w trzech wersjach:
•
•
•

fontanna o długości 34 m,
fontanna o długości 17 m,
fontanna o długości 4 m.

Możliwość realizacji TF do muzyki wybranej przez Klienta
oraz do muzyki granej na żywo.
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MĘŻCZYZNA IDEALNY

MĘŻCZYZNA IDEALNY
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Tło powinno przekraczać te linię
Tutaj projekt zostanie przycięty
Tekst nie powinien przekraczać tej linii
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ANDROPAUZA 2

Andropauza 2
“Nie ma niewiast w naszej chacie”… dopóki się nie pojawią. To
właśnie kobieta determinuje losy pięciu sympatycznych bohaterów w sile wieku znanych Państwu ze sztuki Jana Jakuba Należytego “Andropauza – męska rzecz! Zdecydowana odpowiedź
na Klimakterium” zagranej w ciągu dwóch sezonów 500 razy!!
Przed nami nowe przygody roztańczonych, rozśpiewanych i
pełnych wigoru pensjonariuszy – członków kultowej formacji tanecznej “Andropauza Dance”. Czy ich przyjaźń przetrwa próbę…
sił w zabieganiu o względy kobiety bezwzględnej i bezwzględnie
pięknej? Czy wśród wielu różnic
między mężczyzną a kobietą może pojawić się jeszcze jedna
różnica – różnica wieku? I na ile jesteśmy silni, żeby umieć być
sami?
Męska rzecz być z kobietą, problem pojawia się wtedy kiedy
ona jest jedna, a ich pięciu. Autor wychodząc z założenia, że nie
ma problemów, są tylko rozwiązania zapewnia o szczęśliwym
zakończeniu. Dla kogo? O tym będziecie mogli przekonać się
Państwo sami, bo wojna płci jest odwieczna i w PESEL nie zagląda. Dlatego sztukę dedykujemy Widzom w każdym wieku.

WWW.ANDROPAUZA.INFO

ANDROPAUZA 2
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ANDROPAUZA 3

Początek roku 2018 wzbogaci rynek teatralny o komedię „Andropauza 3 - czyli jak żyć i nie
zwariować! ”. Jest to kontynuacja znanych i popularnych przedstawień „Andropauza – męska rzecz, czyli zdecydowana odpowiedz na Klimakterium „ oraz „ Andropauza 2 – męska
rzecz być z kobietą „ .
Opis spektaklu :
Uniwersytet Trzeciego Wieku. Czterech dziarskich studentów w wieku emerytalnym: Hrabia, Behemot, Sławek komandos i Miernota, brutalnie wyrzuceni z klasy przez złą
nauczycielkę, podejmują ryzykowną decyzję walki z reżimem szkoły. Zakładają teatr. Aby
naprawić rzeczywistość tej, ich zdaniem doszczętnie zepsutej szkoły, postanawiają wystawić
„Dziady” Mickiewicza. Jednak Niewyżyty, reżyser teatralny, który chwilę wcześniej zostaje
przez Ministerstwo Kultury pozbawiony prawa wykonywania zawodu, wymyśla potworną
inscenizację, której nie sposób zaakceptować. Aktorzy się buntują i postanawiają znaleźć
naprawdę dobrego reżysera. Ich wybór pada na Stevena Spielberga. Chcą zaproponować
mu kontrakt osobiście. Cudem zdobywają pieniądze i płyną do Hollywood jachtem pożyczonym od samego barona Munchausena. Jesteśmy świadkami rejsu pełnego przygód,
niebezpieczeństw i sytuacji absurdalnych. Na pełnym morzu bowiem, okazuje się, że żaden
z naszych bohaterów nie ma najmniejszego pojęcia jak się taką jednostką żegluje.
Ruszają w świat w poszukiwaniu przygód, barwnego życia i sensu istnienia, niczym
czterej muszkieterowie Alexandra Dumas:” Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego!”
Zapraszamy Państwa na wieczór pełen śmiechu, przygód, sytuacji absurdalnych! Wieczór
pełen wzruszeń, zaskoczeń i niespodzianek! Zapraszamy na arcyzabawną opowieść o tym,
że prawdziwe życie zaczyna się po sześćdziesiątce! Że nie ważna jest ilość zer przy liczbie
twoich lat przeżytych, ale radosne i otwarte serce!
Jeden z naszych bohaterów, po nieprawdopodobnej przygodzie, która odmieniła na
dobre jego życie, krzyczy ponad oceanem: „Teraz dopiero zaczynam żyć!!!!!”
Bawcie się, śmiejcie się i płaczcie razem z nami, w myśl refrenu pieśni finałowej:
Starość nie chroni przed miłością
Lecz miłość chroni przed starością
Bo prawda jest taka, że się nie starzeje
Serce ,które kocha i wiecznie się śmieje!
Sztukę ”Andropauza 3 - czyli jak żyć i nie zwariować “ napisali Piotr Dąbrowski i Katarzyna
Mikiewicz, na podstawie pomysłu Leszka Kwiatkowskiego.
Reżyserią zajęli się autorzy: Piotr Dąbrowski i Katarzyna Mikiewicz, a zagrają dla Państwa
znakomici aktorzy scen teatralnych, filmu i telewizji.
Premierę planujemy na 14.02.2018 , ale już od dzisiaj można rezerwować terminy .
WWW.ANDROPAUZA.INFO

ANDROPAUZA 3
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ZDRÓWKO

Spektakl kabaretowy „Chory na Sukces” jest zabawną próbą ukazania postaci celebryty, którego na zmianę grają Krzysztof
Ibisz (wszystko o Nim wiadomo) i Michał Wiśniewski („Ich Troje”). Artyści chcą wyjść naprzeciw plotkom i próbom ośmieszenia ich
– jak twierdzą niektórzy – narcyzowatej osobowości, tworzą więc na scenie postać zarozumiałego i przekonanego o swej wielkości
bufona, po to by dać dowód na posiadany do siebie dystans i zdyskontować to, co się o Nich niesłusznie mówi.
Pomagają im w tym czołowi polscy artyści kabaretowi: Mikołaj Cieślak („Kabaret Moralnego Niepokoju”), Krzysztof Hanke
(słynny Bercik, lider śląskiego kabaretu „Rak”), Piotr Pręgowski („Ranczo”) i Tadeusz Ross („Zulu Gula” i nie tylko), którzy żartują sobie
z idoli, na wszelki możliwy sposób Im się podlizując, a jednocześnie robiąc z Nich idiotycznych celebrytów.
W trakcie akcji usłyszymy też piosenki, które świetnie się wpisują w otaczającą nas rzeczywistość i dotykają bliskich nam
wszystkim spraw.

CHORY NA SUKCES
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Dzisiaj spotkamy pół kloszarda z pół litrem. Dziś pilnuje samochodów, dziś nieproszony oprowadza wycieczki po Warszawie, śpiewa na ulicy i głośno wspomina swoją artystyczną przeszłość. Żeby zarobić. Resztki godności nie pozwalają mu żebrać.
Jak każdy pijący alkoholik - nie umie kochać. I jak każdy alkoholik szuka miłości. I niszczy ją, kiedy ta się pojawi. I jak każdy aktor gra ,
nawet przed samym sobą. Bo aktorem, tak jak alkoholikiem jest się do końca życia. A życie jest silniejsze od nałogu. Dlatego bohater,
czy antybohater monodramu chce żyć.
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POLSKA SCENA BARDÓW / TA CISZA TO JA...

SING LADIES
Zapraszamy na wyjątkowy kobiecy wieczór musicalowy, w którym Kasia Łaska i Paulina Janczak,
przy akompaniamencie Damiana Pietrasika, przeniosą Państwa we wspaniały świat musicalu.
Subtelność, kobiecość, wielowymiarowość, możliwość obcowania z dziełami mistrzów musicalu
w najlepszym wykonaniu są gwarancją wspaniałej muzycznej przygody na najwyższym poziomie.
Obie wykonawczynie to wybitne solistki miedzy innymi warszawskiego Teatru Roma, gdzie wcielały
się w główne bohaterki takich przedstawień jak: „ Upiór w operze”, „ Les Miserables „, „ Miss
Saigon”, „ Piotruś Pan”, „ West Side Story” i w wielu innych. Serdecznie zapraszamy.

SING LADIES / SINGLE ŚPIEWAJĄ SONGI
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