KONCERT
ARIE OPERETKOWE I
WALCE STRAUSSA
Orkiestra kameralna INTERNATIONAL CHAMBER ORCHESTRA OF EUROPE koncertuje
w kraju i za granicą to grupa profesjonalnych muzyków składająca się z młodych
instrumentalistów wirtuozów z Polski oraz krajów europejskich. Orkiestra koncertowała
podczas festiwali oraz prywatnych koncertów w Hiszpanii oraz Niemczech. Wysoka jakość na
jaką stawia orkiestra jak i repertuar przyjazny współczesnej publiczności uczęszczającej na
koncerty muzyki klasycznej to kluczowe cechy koncertów tej grupy. Z orkiestrą współpracują
liczni soliści oraz dyrygenci wybierani starannie przez orkiestrę do współtworzenia renomy
tego zespołu.
www.icoe.website

Solistką oferowanego projektu jest śpiewaczka operowa LUCYNA BIAŁAS. Debiutowała w
roku 2007 na deskach Opery Nova w Bydgoszczy w roli Papageny w „Czarodziejskim Flecie”
W.A. Mozarta. W 2008 r. wcieliła się w postać Czarownicy w „Dydonie i Eneaszu” H.
Purcela w studenckim spektaklu w Operze Nova w Bydgoszczy. Dyplom zaśpiewała jako
Hrabina Zedlau w operetce „Wiedeńska Krew” J. Straussa w Poznańskim Teatrze
Muzycznym. Obecnie współpracuje z Teatrem Wielkim im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu
gdzie wcieliła się w rolę m.in. Pierwszego Rzemieślnika w „The Fairy Queen” H. Purcela
oraz Lali w „Dniu Świra”H.F. Tabęckiego, Barbariny w "Weselu Figara" W.A.Mozarta,
Pasterki w operze "Dziecko i czary" M. Ravela.

Repertuar zawiera słynne arie operetkowe:
I. Kalman - Czardasz Silvy, N. Dostal – Dziewczęta z Barcelony,
F.Loewe-Przetańczyć całą noc
oraz najpiękniejsze walce J. Straussa,
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KONCERT MUZYKI
ANNY GERMAN
Niezapomniane piosenki ANNY GERMAN to koncert, który porwie każdego fana muzyki tej
niezwyklej piosenkarki.Nasze nowe opracowanie tych piosenek pragną przybliżyć wszystkim
niesamowite melodie i teksty o życiu, miłości i emocjach, które przekazywała swym pięknym
głosem.Agata Maciołek to młoda wokalistka o pięknej barwie głosu, w której wykonaniu
piosenki Anny German odżywają na nowo. Akompaniują jej muzycy, którzy nadają
niepowtarzalne, miękkie brzmienie tej niezwykłej muzyce.
Agata Maciołek – śpiew
Leszek Miliński – piano
Jacek Kwaśniak – instrumenty perkusyjne
Krzysztof Sypek - kontrabas

Agata Maciołek - śpiew
Absolwentka wydziału Wokalno-aktorskiego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w klasie
śpiewu solowego Pani Profesor Magdaleny Krzyńskiej. Kilkakrotnie koncertowała w
Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, śpiewając m.in. „Requiem" W.A.Mozart’a, "Victoria"
W.Kilara, "Exodus" W. Kilara, "Angelus" W.Kilara, "Weihnachts Oratorium" J.S. Bach’a,
"Mszę G-dur" F.Schubert’a, "Najbardziej znane i lubiane- Gala Verdiowska". W maju 2012
roku zadebiutowała na zawodowej scenie poznańskiego Teatru muzycznego kreując postać
Franzi w ” Wiedeńskiej Krwi” Johanna Straussa. Od 2014 roku wraz z zespołem koncertuje z
repertuarem Anny German.

Repertuar zawiera

najbardziej znane przeboje

Anny German w aranżacjach przygotowanych specjalnie na
potrzeby tego projektu.
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KONCERT MUZYKI
KUBAŃSKIEJ
Solistką i gwiazdą zespołu jest MARIA RODRIGUEZ, która rozpoczęła naukę muzyki w
wieku 6 lat w swoim rodzinnym mieście w Hawanie na Kubie. W 2006 roku uczęszczała do
jednej z najlepszych szkół muzycznych mistrza Jose Luisa Corteza przy Narodowym
Instytucie Muzyki w Hawanie oraz Fausto Durana , współzałożyciela zespołu Buena Vista
Social Club. Ukończyła klasę śpiewu prowadzoną przez wybitną profesor klasy śpiewu - prof.
Osdalgię. Pierwsze profesjonalne występy artystyczne stawiała jako gość orkiestry Jose Luisa
Corteza. Porusza się w kręgu klasycznych motywów i rytmów kubańskich , wywodzących się
z muzyki Son, Danzon , Salsa.

Inspiruje się twórczością wielu znanych artystów kubańskich

m.in. tych należących do Buena Vista Social Club oraz opiera się na klasykach współczesnej
muzyki międzynarodowej z gatunku soul.

Muzycy akompaniujący solistkom to grupa przyjaciół, muzyków Opery Nova oraz orkiestry
kameralnej International Chamber Orchestra of Europe, którzy pracują ze sobą przy okazji
wielu projektów muzycznych, a do obecnego programu koncertowego doprowadziła ich
fascynacja rytmami kubańskimi oraz muzyką operetkową tak, aby stworzyć podczas koncertu
karnawałowego atmosferę zabawy na wysokim poziomie artystycznym, porywającą widownię
do wspólnego przeżywania tej niezwykłej muzyki.
Muzyce towarzyszy artystka baletu Opery Nova urzekająca strojami i tańcem karnawałowymMARTA KWAŚNIAK. Pozostali muzycy to: Rafał Tworek – instrumenty klawiszowe, Jacek
Kwaśniak – instrumenty perkusyjne, Krzysztof Sypek – kontrabas, Michał Kwaśniak –
skrzypce, Łukasz Rafiński – trąbka, Janusz Bobiński - trąbka

Repertuar zawiera

hity muzyki latyno amerykańskiej: Chan chan,

Sway, Guantanamera, Cachita, Cambio dolor i wiele innych
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KONCERT
MUZYKI FILMOWEJ

Orkiestra kameralna INTERNATIONAL CHAMBER ORCHESTRA OF
EUROPE koncertuje w kraju i za granicą to grupa profesjonalnych muzyków
składająca się z młodych instrumentalistów wirtuozów z Polski oraz krajów
europejskich. Orkiestra koncertowała podczas festiwali oraz prywatnych
koncertów w Hiszpanii oraz Niemczech. Wysoka jakość na jaką stawia orkiestra
jak i repertuar przyjazny współczesnej publiczności uczęszczającej na koncerty
muzyki klasycznej to kluczowe cechy koncertów tej grupy. Z orkiestrą
współpracują liczni soliści oraz dyrygenci wybierani starannie przez orkiestrę
do współtworzenia renomy tego zespołu.
www.icoe.website

Solistami koncertu będą znani śpiewacy oraz instrumentaliści, soliści polskich
scen estradowych. Koncert prowadzi znany polski aktor związany z
kinematografią polską. Repertuar zawiera miedzy innymi muzykę z
najsłynniejszych

polskich filmów takich jak: Ogniem i Mieczem, Pan

Wołodyjowski, Noce i Dnie, Popiół i Diament, Dom, Janosik, Vabank i wiele
innych.

Repertuar zawiera muzykę z najsłynniejszych filmów ze szczególnym
uwzględnieniem kinematografii polskiej. Tematy z filmów Ogniem i
Mieczem, Pan Wołodyjowski, Noce i Dnie, Popiół i Diament, Dom, Janosik,
Vabank i wiele innych to podstawa koncertu.
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OFERTA CENOWA

KONCERT MUZYKI OPERETKOWEJ I WALCE STRAUSSA - 10 000 ZŁ

KONCERT MUZYKI ANNY GERMAN - 7000 ZŁ

KONCERT MUZYKI KUBAŃSKIEJ - 9000 ZŁ

KONCERT MUZYKI FILMOWEJ - 17 000 ZŁ

Przedstawione ceny zawierają ofertę koncertu wg przedstawionego opisu w roku
2019 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Organizator koncertu (wynajmujący) zapewnia zadaszoną scenę wraz z
garderobą, nagłośnienie, oświetlenie sceniczne, obsługę koncertu (według
przesłanego przed koncertem ridera technicznego) oraz obsługę koncertu wg
przepisów dotyczących organizacji koncertów (BHP, PPOŻ, itp.)lub w
przypadku większego wydarzenia przepisów dotyczących organizacji imprez
masowych.

STOWARZYSZNIE MIŁOŚNIKÓW KULTURY
www.milosnicy-kultury.pl
Manager projektów:
KRZYSZTOF SYPEK
TEL.504-224-903 e-mail: krzysztofsypek@yahoo.com
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