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Dysponujemy bardzo zróżnicowanymi programami, 
które zawierają w sobie zarówno utwory muzyki 

klasycznej, operetkowej, musicalowej, pieśni pa-
triotyczne, pieśni neapolitańskie, poezję śpiewaną 

z repertuaru francuskiego, amerykańskiego oraz 
polskiego. Jesteśmy w stanie zaproponować Państwu 
programy tematyczne na różne okazje np.  Walentyn-
ki, Dzień Matki, Dzień Kobiet, Karnawał, Dni Papie-
skie, Nowy Rok, Boże Narodzenie, 3 Maja, „Cud nad 

Wisłą 1920”, II wojna światowa, Powstanie War-
szawskie, 11 Listopada i inne. 

Nasze programy konstruowane pod kątem indywi-
dualnych zapotrzebowań cieszą się dużym powo-

dzeniem, wielokrotnie były wykonywane nie tylko w 
formie koncertu, recitalu, ale również, jako oprawa 

muzyczna imprez firmowych i klubowych. Ponie-
waż nasz zespół składa się ze znakomitych artystów, 
muzyków, dlatego nasza oferta jest bardzo szeroka. 
Mamy za sobą wiele doświadczeń scenicznych jak i 

koncertowych. Mamy nadzieję, że nasza oferta będzie 
dla Państwa interesująca i zaowocuje współpracą.

Szanowni Państwo 
mam zaszczyt przedstawić Państwu 

naszą ofertę artystyczną

Poniżej przedstawiam Państwu przykładowe 
propozycje programów. 
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„Bo to jest miłość”
to wybór najbardziej znanych duetów 
i melodii największych kompozytorów 
wiedeńskich, angielskich i francuskich, a 
wszystkie poświęcone miłosnym uniesie-
niom, zalotom i szampańskiej zabawie 
w tanecznych rytmach walca, czarda-
sza, polki czy barkaroli. Program ten na 
pewno wprowadzi wszystkich słuchaczy 
w dobry nastrój – lekki i pełen humoru 
zachęci do zabawy każdego widza.
W programie usłyszą Państwo fragmen-
ty najpiękniejszych operetek: Księżniczki 
czardasza, Wesołej wdówki, Zemsty nie-
toperza, Barona cygańskiego oraz wspa-
niałe przeboje estradowe: Annenpolka,
All I Ask of You, Amigos para siempre, 
Barcarolle, The Man I Love, My Way, 
C’est si bon, Lambeth Walk, W rytmie 
walca tańczy świat, Ada to nie wypada, 
Zimny drań oraz najpiękniejsze piosenki 
okresu 20 - lecia międzywojennego.

„Gorące rytmy południa”
to program poświęcony muzyce basenu 
Morza Śródziemnego. Usłyszycie Pań-
stwo słynne pieśni neapolitańskie: O 
sole mio, Non Ti scordar di me, Maria 
Mari oraz pieśni o tematyce hiszpańskiej                       
z repertuaru światowego: Bo w Barcelo-
nie, La Spagniola, Dziewczęta z Kadyk-
su. Nie zabraknie również latynoamery-
kańskich przebojów estradowych, takich 
jak: Besame mucho, Historia d’un Amor, 
Sé que volveras.

OFERTA  PROGRAMOWA

„New York - Paris”
to program złożony jest z najpiękniej-
szych i najpopularniejszych standardów 
światowej muzyki rozrywkowej; My Way, 
Strangers In the Night, New York - New 
York, Sommertime, La Boheme, Champs 
Elyses, Les feuilles mortes, C’est si bon 
to tylko niektóre z utworów ze wspo-
mnianego programu, takich wykonaw-
ców jak; Frank Sinatra, Duke Ellington, 
Charles Aznavour, Joe Dassin, Yves Mon-
tand, Edith Piaf i inni.
 
„Wieczór francuski”
piosenka francuska, stara, dobra, nieco 
już zapomniana łącząca w sobie znane 
piosenki francuskich i francuskojęzycz-
nych artystów, a wśród nich; Edith Piaf, 
Yves Montand, Charles Aznavour, Joe 
Dassin, Salvatore Adamo oraz Micha-
el Sardou. Usłyszycie Państwo również 
piosenki tytułowe ze słynnego musicalu 
,,Notre Dame de Paris” oraz najpiękniej-
sze francuskie melodie filmowe, całość 
opatrzona barwnym komentarzem doty-
czącym życia gwiazd.
Mamy nadzieję, że nasza propozycja za-
interesuje Państwa i spotkamy się na de-
skach Państwa sceny, aby na jakiś czas 
zmienić jej przestrzeń w ruchliwą i cza-
rującą ulicę Paryża.



„Dla Ciebie Mamo”
 to program złożony z najbardziej zna-
nych i lubianych melodii, pieśni  i pio-
senek poświęconych Matce. Usłyszymy 
takie przeboje jak: Mamma, Ave Maria, 
Ad Matrem, O matce pieśń, a przede 
wszystkim piosenki okolicznościowe: List 
do Matki, Do Ciebie Mamo, Moja matko 
ja wiem - niezapomniane melodie, pięk-
ne duety i wzruszające wspomnienia z 
przeszłości. Koncert ten chcemy zadedy-
kować wszystkim Mamom, za ich miłość, 
trud i wielki dar jakim nas obdarzyły – 
życie.

„Niepokonanej” 
- pieśni i ballady wojenne
to program oparty na relacjach histo-
rycznych, komentarzach literackich i 
poetyckich, w skład którego wchodzą 
najbardziej znane utwory muzyczne 
z okresu wojny i okupacji, takie jak: 
Pierwszy sierpnia, Dziś do ciebie przyjść 
nie mogę, Mała dziewczynka z AK,  aż po 
współczesne utwory dotyczące wydarzeń
z czasów, kiedy Polska i Polacy wybijali 
się na niepodległość.

„Witaj majowa jutrzenko”
to program poświęcony jednemu z naj-
większych wydarzeń historii Polski. 
Świętując go chcemy uczcić powstanie 
pierwszej, europejskiej, nowoczesnej, 
spisanej konstytucji. Pragniemy cie-
szyć się tą międzypokoleniową radością, 
przypominając utwory z tamtego okresu. 
Niech duch i radość tamtych dni rozbły-
śnie w pełnej krasie, a teksty przypomną 

mądrość i świetność Rzeczpospolitej. W  
programie koncertu pieśni związane z 
Konstytucją 3 maja, pieśni szlacheckie 
oraz pieśni polskich kompozytorów ro-
mantycznych: F. Chopina, St. Moniuszki 
i St. Niewiadomskiego.

„Międzynarodowy koncert 
kolęd i pastorałek”
to program składający się z najpiękniej-
szych kolęd i pastorałek; polskich, wło-
skich, francuskich, angielskich, ukraiń-
skich i węgierskich w oryginalnej wersji 
językowej. 

Św. Janowi Pawłowi II
„Wielka muzyczna  
modlitwa”
na ten program złożą się muzyczne mo-
dlitwy z różnych krajów: pieśni polskie, 
włoskie, francuskie, angielskie i amery-
kańskie, tworząc szlak nowej pielgrzym-
ki, której patronować będzie osoba Pa-
pieża Jana Pawła II – usłyszymy jego 
głos, jego wiesze i fragmenty encyklik.



W koncertach organizowanych przez nas biorą udział znani artyści scen polskich; (w 
zależności od możliwości terminowych), m in.: Justyna Bacz, Dorota Curyłlo, Magda-
lena Tunkiewicz - sopran, Liza Wesołowska - sopran, Małgorzata Kubala - sopran, 
Anna Maria Adamiak - sopran, Andrzej Wiśniewski - tenor, Ryszard Wojtkowski - te-
nor, Wojciech Bardowski - baryton, Mariusz Dubrawski - fortepian, Krzysztof Jasz-
czak - fortepian, Adam Sychowski - fortepian, Robert Kuśmierski - akordeon, Paweł 
Pańta - kontrabas, Mariusz „Fazi” Mielczarek - saksofony, Robert Smoderek - klar-
net, Przemysław Skołuba - klarnet, saksofony, Tomasz Grabuś - wiolonczela, Ewelina 
Kliczkowska - flet, Justyna Kierczyńska - skrzypce, Paweł Twardoch - perkusja oraz 
współpracujący z nami znani prezenterzy i aktorzy; Lidia Stanisławska, Wojciech Gąs-
sowski, Ryszard Rembiszewski, Marek Wysocki i Paweł Świętorecki.

Nasze programy mogą być dowolnie modyfikowane  
w zależności od potrzeb, dysponujemy  
własnym sprzętem nagłośnieniowym.  

Zaufali nam m. in.; 
• Burmistrz dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy
• Prezydent Miasta Biała Podlaska
• Starostwo Powiatowe w Wołominie
• Brzeskie Centrum Kultury
• Urząd Gminy Golczewo
• Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu
• Kamieński Dom Kultury
• Urząd Gminy Mrozy
• Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Pełczycach
• Huettinger Electronic Sp. z o. o.
• Hotel ,,U Pietrzaków”
• Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej ,, Nie daj się nudzie”
• Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Gąbinie
• Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonce
• Urząd Gminy Wieliszew
• Urząd Gminy Przeworsk
• Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Siennowie
• Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Siennowie
• Burmistrz Miasta Zielonka
• Wójt Gminy Zarzecze 
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