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TRIBUTE TO…

PIOSENKI GRZEGORZA CIECHOWSKIEGO
Sierpień 2022 r - 65. rocznica urodzin Grzegorza Ciechowskiego
[klawisze, saksofony, flet porzeczny, wokalista | 3 os. na scenie | Czas: 65 min.]

„Piosenki Mistrza” to widowiskowo przygotowany koncert w hołdzie dla twórczości Grzegorza
Ciechowskiego. W repertuarze usłyszymy wybrane i znane utwory z solowej twórczości artysty i
zespołu Republika w nowych elektronicznych aranżacjach. Koncert porywa swoją dynamiką,
znakomitymi partiami fletu poprzecznego i saksofonów, które dopełniają całości wyjątkowego
brzmienia projektu. Koncert zaskakuje oprawą wizualną oraz wyjątkowym głosem i sceniczną
charyzmą Kovalczyka!
UWAGA! Koncert jest starannie przygotowanym SHOW o charakterze performatywnie teatralnym
do jego realizacji niezbędne jest wypełnienie ridera technicznego. Przywozimy własne
oświetlenie i ekipę techniczną!
POSŁUCHAJ >>>

TEASER KONCERTOWY >>>

Utwory:
1. Tak, Tak, To Ja
2. Nie Pytaj O Polskę
3. Telefony
4. Raz Na Milion Lat
5. Zapytaj Mnie Czy Cię Kocham
6. Kombinat

7. Śmierć Na Pięć
8. Mamona
9. Biała flaga
Kovalczyk solo:
10. Turlaj się
11. In the Name of What
i inne…

AKUSTYCZNA

[Sekcja rytmiczna, akordeon, wokalista, chórek | 6 os. na scenie | Czas: ok. 70 min.]

Płyta „Listy” to nie tylko liryczny, ale i wypełni muzyczny coming out’u Wiesława Tupaczewskiego –
założyciela kabaretu OT.TO. Opowiada ona o uczuciach, rozczarowaniach i akceptacji, ale głównie o
miłości będącej najpotężniejszą siłą kierującą naszym życiem. W projekcie usłyszymy, w oryginalnym
przekładzie na język polski, utwory Gorana Bregovica, Karela Kryla, autorskie utwory Tupaczewskiego
oraz nowe wersje piosenek znanych z kabaretu OT.TO. Artyście podczas koncertów towarzyszą
znakomici muzycy na akordeonie, wirtuoz – Patryk Sztabiński - zaliczany do grona najwybitniejszych
akordeonistów młodej generacji - występował w wielu prestiżowych salach koncertowych na całym
świecie, m. in. w Carnegie Hall w Nowym Jorku. Zarówno Album jak i cały koncert zaskakuje spójnością,
subtelnym klimatem, a przede wszystkim mistrzowskim połączeniem brzmienia gitary akustycznej z
akordeonem.
POSŁUCHAJ >>>
1.
2.
3.
4.
5.

Utwory:

Dzień św. Jerzego
oryginał – Djurdjevdan – tekst i muz.: Goran Bregovic
tłumaczenie – Tupaczewski
Tak długo jak ja
tekst i muz.: Tupaczewski
Fotografia
tekst i muz.: Tupaczewski
List do ASM
tekst i muz.: Tupaczewski
Z nim będziesz szczęśliwsza
tekst: Edward Stachura, muz.: Tupaczewski

6.
7.
7.
8.
9.

Słynny niebieski prochowiec
oryginał – Famous blue raincoat – tekst i muz.: Leonard Cohen
tłumaczenie – Maciej Zembaty
Dwa teatry
tekst: Edward Stachura, muz.: Jerzy Satanowski
Miłość oryginał – Lasko – tekst i muz.: Karel Kryl
tłumaczenie – Tupaczewski
Dobra wróżka - tekst i muz.: Tupaczewski
Ziarenko - tekst i muz.: Robert Piwowar

TANGO NUEVO

100-LECIE URODZIN

Astor Piazzolla po polsku czyli
TANGO W DOMU WARIATÓW
[ Wokalista, akordeonista | 2 os. na scenie. | Czas: ok. 65 min. ]

Koncert upamiętniający 100-lecie urodzin artysty. Projekt "Astor Piazzolla po polsku czyli TANGO W
DOMU WARIATÓW", do słów Michała Zabłockiego (autor tekstów piosenek m.in. G. Turnaua, C.
Mozila), to niezwykła forma widowiska zwierającego muzyczne i słowne wariacje na temat tang,
wybitnego argentyńskiego kompozytora. Usłyszymy je w wykonaniu światowej klasy akordeonisty Patryka Sztabińskiego (koncertował m.in. w Carnegie Hall) i obdarzonego wyjątkowym głosem Kovalczyka (finalista 3. edycja Idola). Artyści stworzyli doskonały i pełen wirtuozerii duet, który
unikalnie połączył dwie odmienne kultury, argentyńską i polską. Odkrywając miłośnikom gatunku
nieznane dotąd rejony interpretacji tang Piazzolli w języku polskim! Najpiękniejsze i najbardziej znane
tanga zostały połączone w niezwykłą i fascynującą muzyczną opowieść.
Uwaga! Koncert dostępny jest w formie kameralnej lub z dedykowaną oprawą świetlną. Aby został
zaprezentowany w pełnej odsłonie niezbędna jest realizacja ridera świetlnego.
Utwory:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tango w domu wariatów (Suoneranno le sei)
Działo się tak (Las paraguas de Buenos Aires)
Pojadę(Ciudades)
Sklep z samolotami (Los Pajaros perdidos)
Ja kocham Cię (Je tango che)
Za mało (Balada para un loco)

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Chiqulin de Bachin Patryk Sztabiński – solo
Ja jestem pies (Rinachero)
Strach (Vamos Nina)
Czarny glob (Oblivion)
Kobieta wiersz (Libertango)
Czarna Madonna (Yo soy Maria)

TRIBUTE TO…

ALICJA & MAGDA
[ Wokalistki, piano lub Wokalistki, piano, bas, instrumenty perkusyjne | 2 – 5 os. na scenie. | Czas: około 60 min. ]

Recital, który pozwoli zajrzeć w kobiecą duszę… z lekkim przymrużeniem oka. Subtelna kompilacja
utworów nostalgicznych i kabaretowych, gdzie słuchacze otrzymują zarówno szczyptę melancholii, jak i
zdrową dawkę humoru. Takie połączenie z pewnością pozwoli uronić łezkę nie tylko ze wzruszenia, ale i
ze śmiechu. W programie znajdują się różnorodne stylistycznie utwory ze słowami najlepszych polskich
tekściarzy, w tym: Agnieszki Osieckiej, Jeremiego Przybory oraz Wojciecha Młynarskiego.
Projekt to kameralny koncert przy akompaniamencie pianisty lub powiększony o skład zespołu: piano,
kontrabas/gitara basowa, instrumenty perkusyjne.
Alicja & Magda to duet, który tworzą: Alicja Gałązka - aktorka teatralna i dubbingowa, reżyser,
producent i reżyser słuchowisk muzycznych oraz Magdalena Kujawska - wokalistka jazzowo-soulowa,
producentka oraz kompozytorka i autorka tekstów również dla najmłodszych.
Przykładowe utwory:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dobranoc panowie
Ja cię mam
Modlitwa o miłość prawdziwą
Mówiłam żartem
Nie wiem, czy to warto
Ołów
Żegnaj kotku

8. Romeo czy jesteś na dole
9. Sierotka
10. Tak bym chciała kochać już
11. To się zdarza
12. Z kim tak ci będzie źle jak ze mną
13. Zielono mi
I inne…

FUNKY/JAZZ/POP

KOVALCZYK
BIG BAND PROJECT - LIVE
[Sekcja rytmiczna, sekcja dęta, chórek, wokalista | 11 os. na scenie | Czas: 70 min.]

Koncerty KOVALCZYKA to występy pełne charyzmy, emocji i perfekcji, wyróżniają się nie tylko
dopracowanym wizerunkiem scenicznym, ale przede wszystkim doskonałym brzmieniem na żywo.
Materiał koncertowy z (analogowo zrejestrowanej) płyty „KOVALCZYK BIG BAND PROJECT” to
wyjątkowe przedsięwzięcie muzyczne gwarantujące słuchaczom powrót do wspaniałych brzmień Big
Band’ów z przełomu lat 50. i 60., w nowoczesnych aranżacjach funky, jazzu i popu! Autorski materiał
wzbogacony został o utwory takich gwiazd świtowego jazzu jak: Selena Jones czy Shirley Baeesy oraz
Grace Jones i Moloko, a całość koncertu idealnie wpisuje się w gust zarówno szerokiej, jak i bardzo
wymagającej publiczności. Artyście na scenie towarzyszą uznani muzycy.
KOVALCZYK JAZZ TRIO – to wersja koncertu w formie trio w jazzowej aranżacji.
POSŁUCHAJ >>>
Utwory:
1. Slave to the rhythm - Grace Jones
2. Promise
3. Everything Passes
4. Right now - Salena Jones
5. Dream
6. Warsaw's calling
7. History

8. About the world
9. Freedom
10. This is my live - Shirley Bassey
11. Raise me up
12. Too much too late
13. Sing it back - Moloko

JAZZ/BOSANOWA

[Wokalistka, pianista | 2 os. na scenie | Czas: 75 min.]

"Jazz po polsku - piosenki z Kabaretu Starszych Panów i nie tylko...„ to klimatyczny wieczór polskich
kompozycji w ekspresyjnym wykonaniu Magdaleny Kujawskiej z towarzyszeniem instrumentów
klawiszowych.
Koncert urzeka subtelnym swingiem, łagodną bosanową, a także solidną szczyptą latynoskich żywiołów
podbitych funkowym rytmem, a wszystko to dopełnione słowem największych polskich tekściarzy.
Podczas koncertu usłyszymy m. in. utwory: Jerzego Wasowskiego, Jana Ptaszyna Wróblewskiego,
Krzysztofa Komedy z tekstami Agnieszki Osieckiej, Jeremiego Przybory i Wojciecha Młynarskiego.

Utwory:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dzień dobry, Mr Blues
Piosenka jest dobra na wszystko
Herbatka
Zielono mi
Pejzaż bez ciebie
W słowach ślad

7. Dla ciebie jestem sobą
8. Panienka z temperamentem
9. S.O.S
10. Kołysanka Rosemary
11. Ludzkie gadanie
12. Już czas na sen

KLASYKA

[Tomasz Radziwonowicz – dyrygent, Orkiestra Sinfonia VIVA | Czas: ok. 70 min.]

Każdemu Polakowi w duszy gra Chopin, a w sercu śpiewa Karłowicz. Dzięki świetnym kompozytorom,
naszym Rodakom, Polska zyskała szacunek i rozgłos na świecie. W programie koncertu znajdują się
utwory najważniejszych polskich kompozytorów, którzy wyznaczyli również muzyczne trendy na świecie:
F. Chopin, I.J. Paderewski, K. Szymanowski, M. Karłowicz, W. Lutosławski. Sinfonia Viva - jest jedną z
najbardziej wszechstronnych na polskim rynku orkiestr, której repertuar sięga od utworów muzyki
poważnej do rozrywkowej. Mają na swoim koncie dwie złote i jedna platynową płytę, nagrodę
Fryderyka i aż 9 nominacji do niej, prestiżowego Złotego Orfeusza 2015 przyznanego we Francji. To
tylko kilka z wielu sukcesów orkiestry, która powstała w 1998 roku z inicjatywy Tomasza
Radziwonowicza – skrzypka, solisty, kameralisty, aranżera, kompozytora i dyrygenta.
POSŁUCHAJ >>>
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Utwory:
M. Karłowicz - Serenada op 2 - cz. I Marsz
- '' cz. II Romans
- '' cz. III Walc
- '' cz. IV. Finał
T. Radziwonowicz - Koncert wiolonczelowy cz.I
- '' cz.II
- '' cz. III
K. Szymanowski - Etiuda b - moll op .4 nr 2
W. Lutosławski
„Ach, mój Jasieńko”
- '' „Hej , od Krakowa jadę”
- '' „Gaik”
- '' „Gąsior”
- '' „Rektor”
F . Chopin
Nokturn Es -dur op. 9 nr 2

ŚWIĄTECZNA

KOVALCZYK

It’s Beginning to Look a Lot Like
Christmas
[ Wokalista i akompaniament lub wokalista i zespół | 2 – 5 lub 6 os. na scenie. | Czas: ok.70 min. ]

Magiczny klimat, wspaniały głos wokalisty pokreślony znakomitym akompaniamentem, gwarantuje miło
spędzony czas przy znanych i lubianych, na całym świecie, piosenkach świątecznych. Specjalnie
opracowany program zawierający największe przeboje m. in. Franka Sinatry, Michaela Buble, czy Roda
Stewarda to stylowy muzyczny prezent, który umili czas oczekiwania na te jedyne i wyjątkowe dni w
roku. Koncerty KOVALCZYKA wyróżniają się doskonałym brzmieniem na żywo, dopracowanym
wizerunkiem scenicznym i charyzmą wokalisty.

Przykładowe utwory:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Last Christmas
Holly Jolly Christmas
Santa Claus Is Coming To Town
It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas
My Way
Jingle Bells
Silent Night

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Have Yourself a Merry Little Chris
Winter Wonderland
Let it Snow.
Jingle Bell Rock
Deck the Halls
I inne…

DLA DZIECI

KONCERT ZAWIERA PIOSENKI PSZCZÓŁKI MAI
W WYKONANIU ALICJI GAŁĄZKA (ORYGINALNEGO GŁOSU NOWEJ PSZCZÓŁKI MAI)!
[ Wokalistki, podkład muzyczny| 2 os. na scenie. | Czas: 60 min. ]

Alicja & Magda to duet, który tworzą: Alicja Gałązka - aktorka teatralna i dubbingowa, reżyser, producent
i reżyser słuchowisk muzycznych, jak i oryginalny głos nowej Pszczółki Mai oraz Magdalena Kujawska wokalistka jazzowo-soulowa, producentka oraz kompozytorka i autorka tekstów również dla
najmłodszych.
Swoje talenty połączyły, aby z powodzeniem tworzyć dla najmłodszych słuchaczy. Na tym polu odniosły
wiele sukcesów wydając m.in. takie dziecięce bestsellery jak: „Małe Party”, „Bajki Śpiewajki” oraz biorąc
udział w nowej polskiej edycji bajki „Pszczółka Maja”, gdzie głos Alicji oraz przekład tekstu Magdy
sprawiły, że utwór „Taniec Mai” osiągnął 80 mln, a „Pszczółka Maja jest tu” 21 mln odtworzeń na
YouTube! Głosy duetu również spotkamy na popularnym kanale Doremisie TV i składankach kanału
telewizyjnego MINI MINI.
Program zawiera piosenki z bajki ”Pszczółka Maja” albumów „Małe Party” i nowego polsko-angielskiego
albumu „Lalabajki”, którego premiera odbyła się w grudniu 2020 r.

OBEJRZYJ, POSŁUCHAJ
Utwory:

Pszczółka Maja:
Taniec Mai
Pszczółka Maja jest tu
Lalabajki:
Rozwiń skrzydła
Małe Party:
Kacza Cza-Cza
Disco jest dobre na wszystko
i inne…

https://youtu.be/UG-WU0ZbgK8
https://youtu.be/uKgNWASnXq4
https://youtu.be/vGkBTjCNJzo
https://youtu.be/MKLQgMuUfHM
https://youtu.be/3nymA7veU28

ŚWIĄTECZNA

[wokalista, muzycy, chórek | Czas: od 60 do 90 min.]

Wyjątkowy projekt koncertowy, a jednocześnie

WIELKA ŚWIĄTECZNA ORKIESTRA - CZESŁAWA MOZILA
z udziałem lokalnych dzieci!
W najnowszym projekcie Czesława Mozila, każdy mały grajek „gra pierwsze skrzypce”. Biorą w nim
udział dzieci z lokalnych szkół muzycznych, zespołów i chórów działających przy centrach kultury z
całego kraju i akompaniują - Czesławowi Mozilowi!

Jak zorganizować koncert z udziałem Czesława Mozila
i lokalnych dzieci?
Do wspólnego muzykowania zapraszamy: wszystkie dziecięce szkoły muzyczne, małe i duże chóry,
orkiestry działające profesjonalnie i amatorsko. Koncert może być znakomitym wydarzeniem,
wieńczącym trud nauki gry na instrumencie, dla uczniów, młodych muzyków grających w sekcjach i
kołach muzycznych.
OBEJRZYJ, POSŁUCHAJ >>>
Koncert "Kiedyś To Były Święta" to 24 piosenki - jedna na każdy dzień adwentu (od 1 do
24 grudnia) tworzące kalendarz prowadzący nas prosto do Świąt Bożego Narodzenia z
tekstami Michała Zabłockiego i muzyką Czesława Mozila.

KONTAKT:
ZAMÓW KONCERT, POBIERZ RIDER

www.artCONNECTION.com.pl

artCONNECTION music www.artCONNECTION.com.pl
kom. 601 131 556
tel. (22) 405 04 22
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