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Pomóżmy Artystom!
Krakowska Fundacja Teatralna, w ramach projektu „Pomóżmy artystom”, 
zwraca się z prośbą o pomoc i wsparcie finansowe spektakli teatralnych,  
w których zatrudniamy aktorów znajdujących się obecnie w krytycznej  
sytuacji materialnej i życiowej. Stan pandemii wywołanej wirusem  
COVID-19 dotkliwie odczuwalny jest także w działalności artystycznej.  
Jak wiele innych dziedzin życia gospodarczego i społecznego, sfera  
artystyczna została całkowicie wyłączona z bieżącej działalności. Instytucje 
kultury zamknięte a ich działalność zawieszona na czas trudny do przewi-
dzenia. Działalność artystyczna adresowana jest do odbiorców; bez nich 
traci rację bytu, przestaje istnieć. Wyłączenie możliwości spotkań artystów  
z publicznością, udziału w spektaklach teatralnych i wydarzeniach  
estradowych dramatycznie wpłynęło na sytuację życiową aktorów i pod-
ważyło podstawy prowadzonej przez nich artystycznej aktywności.  
Organizowane przez Fundację spektakle teatralne dawały dotychczas środki 
utrzymania artystom w nich uczestniczącym, ale także ich rodzinom.
Krakowska Fundacje Teatralna jest instytucją non profit, nie korzysta  
z dotacji budżetowych, a wszelkie dochody przeznacza na działalność  
kulturalną i wsparcie artystów. Pomoc publiczna, przewidziana w tzw.  
tarczach antykryzysowych jest adresowana do tego środowiska  
zawodowego w ograniczonym zakresie i niewielu artystów będzie w stanie  
z niej skorzystać.  Niezależnie do etapu pandemii, Fundacja przygotowuje 
wydarzenia artystyczne które –  w zależności od dalszego jej przebiegu – 
oferowane będą w miesiącach letnich i jesienią bieżącego roku.
Zwracamy się zatem do instytucji samorządowych i innych urzędów,  
przedsiębiorstw, związków zawodowych i stowarzyszeń o wsparcie  
aktywności artystycznej poprzez zakup biletów na nasze wydarzenia  
teatralne. Naszą akcję popierają Związki Zawodowe Twórców Kultury,  
Związek Aktorów Scen Polskich oraz Związek Polskich Autorów  
i Kompozytorów –ZAKR

W imieniu aktorów i Krakowskiej Fundacji Teatralnej apeluję o wsparcie.
POMÓŻMY ARTYSTOM !

Prezes
Leszek Kwiatkowski
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Greta i Albert, małżeństwo aktorów wiedzie szalone życie walcząc  
o swoje miejsce na scenie  i w związku. Czy należy się godzić  
z upływającym czasem? Każde z nich radzi sobie z tym na swój  
sposób.  Greta stawia czoła przyszłości za pomocą zabiegów  
chirurgii estetycznej powoli tracąc rysy twarzy, natomiast Albert 
biernie się jej poddaje... do czasu. Przyszłość... 
Co przyniesie kolejny dzień? I jak nie dać się zepchnąć ze sceny, 

nie tylko tej zwanej życiem? Pewnego dnia w życiu małżeńskiego duetu pojawia się dwóch braci. Modest jest  
lekarzem medycyny estetycznej oferującym Grecie wieczną młodość,  a może i miłość? Jego starszy brat, Gerard 
to mecenas, który reprezentuje tylko bogatych i wpływowych klientów. Który z nich skrywa tajemnicę? A gdyby 
pewnego dnia Twoja ciotka umarła i zapisała Ci w spadku siedemdziesiąt milionów dolarów? Mecenas Gerard 
musi skontaktować się z Gretą, żeby przekazać jej spadek. Od tej chwili gra idzie o najwyższą stawkę. Albert  
przypadkowo odbiera telefon od mecenasa i wymyśla plan akcji , żeby jako Greta przejąć spadek. 
Nie spodziewa się, że mecenas już dokładnie wszystko zaplanował aby wyłudzić majątek. Kto ostatecznie  
wpadnie, i w czyją pułapkę, i kto okaże się mistrzem blefu? Czy na pewno wszystko jest takie, jak nam się  
wydaje? Znakomita komedia pomyłek, pełna intryg i zwrotów akcji, która na wesoło ukazuje rozterki każdego  
z nas. Sekret, spisek, zmowa, oszustwo, gierki, romans; jak się w tym wszystkim nie pogubić, skoro każdy ma coś 
do ukrycia? Wszyscy grają przemyślane przez siebie role. Uleczyć ich może tylko prawdziwa miłość, ale jak się  
połapać, kto jest kim, żeby odpowiednio ulokować uczucia? Doskonała komedia o mieszaniu ról damsko męskich,  
o konieczności łączenia sił i o znajdywaniu radości w małych rzeczach. Niezrównany popis aktorski.  
Bezkonkurencyjna wartka fabuła osadzona w naszej rzeczywistości. 
Czy kobieta idealna istnieje? Świetna komedia, ale chyba zbyt 
optymistyczna.
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Dwóch niezadowolonych z życia mężczyzn, w dojrzałym wieku, trafia do Salonu Odnowy, prowadzonego przez 
tajemniczą, piękną kobietę. Za pomocą różnych zabiegów, stara się ona przywrócić obu panom wiarę w sens 
życia. Cała historia przepełniona jest humorem oraz zabawnymi zwrotami akcji. Atmosferę spektaklu podkre-
ślają przebojowe i nieco żartobliwe piosenki, śpiewane przez właścicielkę salonu.

Występują:  Artur Dziurman, Jacek Kawalec, Ewa Lorska, Kamila Klimczak, Michał Milowicz, Andrzej Zaborski
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Opowieść o trzech nałogach. O nałogu alkoholowym, o nałogu aktorstwa i o nałogu miłości. O tym, że dwa 
pierwsze nałogi dotyczą niektórych, a ten trzeci dotyka każdego. 
Wzruszająca, ale bardzo zabawna i dająca dużo do myślenia historia gościa, który z powodu choroby  
alkoholowej stoczył się z pierwszych stron gazet i najważniejszych scen do bezdomności. Odstawia po  
pijaku „one man show” na ulicy, żeby dostać na browar i wtedy są jaja, a za chwilę widzimy go w delirce.  
Duża huśtawka emocji - Jacek Kawalec o swojej roli. Od pucybuta do milionera to uwielbiana przez więk-
szość widzów i reżyserów historia sceniczna. Powolne budowanie swojej pozycji, misternie planowana kariera  
i oszałamiający finał! A co jeśli życie obierze odwrotny kierunek i przyśpieszy niczym samochód wyścigowy? 
I właśnie tu spotykamy naszego bohatera, słabego człowieka z duszą artysty. Jacek Kawalec w niebywale  
realistycznej roli odsłania osobowość alkoholika ze wspaniałą przeszłością. Będzie więc wesoło, ale też  
nostalgicznie, będzie o miłości do kobiety i o miłości do alkoholu. I będą to miłości bez wzajemności.  
Zapraszamy na ponad godzinne spotkanie w trakcie którego zobaczymy momentami samych siebie,  
nabierzemy dystansu do swoich problemów, być może zaczniemy inaczej patrzeć na otaczających nas  
ludzi. Ten spektakl trzeba po prostu zobaczyć.

Występuje: Jacek Kawalec, 
Autor: Jan Jakub Należyty,
Reżyseria: Dariusz Szada-Borzyszkowski, 
Efekty specjalne: Maciej Pol,  
Muzyka: Maciej Mucha,  
Projekt scenograficzny: Jarosław Perszko
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„Być jak Marlene”, spektakl muzyczny w wykonaniu aktorów Ewy Lorskiej i Jarosława Witaszczyka,  
ukazujący ikonę kina i estrady w przełomowych momentach jej życia. To żywa historia niezwykłej  
kobiety, która nie przynależała do klimatu swych czasów, ale go tworzyła, opowiedziana świeżo  
brzmiącymi piosenkami Marleny Dietrich, do których nowe teksty napisał Jan Jakub Należyty. 
Ponadczasowa historia związków dusz, wspaniałych przyjaźni, niespełnionych miłości. Ernest  
Hemingway powiedział o niej : „Gdyby nie miała nic prócz głosu, i tak by ci złamała serce”. Edith Piaf 
natomiast: „O jej olśniewającym talencie i wspaniałej urodzie nie powiem ani słowa. Jest wielką damą 
kina, niezastąpioną Marleną”.
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„Jeszcze w zielone gramy” to swawolna komedia, przechodząca niekiedy w farsę. Nie dotyczy jednak spraw bagatelnych  
i obojętnych. To teatr zamieniający się miejscami z życiem i życie przechodzące w teatr. Słowo „teatr” jest tu nieprzypadko-
we, nie tylko dlatego, że jak w wielu wcześniejszych dramatach tego autora, akcja rozgrywa się w środowisku aktorskim.  
To opowieść o blaskach i cieniach zawodu aktorskiego, ale przede wszystkim o dopadającej nas  starości, szczególnie trud-
nej do zaakceptowania w tym środowisku. Jesień życia to ulubiony temat Jerzego Szczudlika, który próbuje oswoić widza 
z problemami podeszłego wieku, przedstawiając je w sposób żartobliwy, ironiczny, uświadamiający nadludzką przewagę 
życia z jego urokami i pokusami nad wiszącą nad głową śmiercią. Rywalizacja znakomitych aktorów - Leosia - Wojciech-
Duryasz oraz  Wicia - Stanisława Banasiak, o względy znacznie młodszej i urodziwej Milenki - Ewa Lorska to gwarancja 
spektaklu z dużą dawką humoru i refleksji.



14 TeaTr

„Brat Naszego Boga” to spektakl powstały na podstawie dramatu Karola Wojtyły o krakowskim malarzu Adamie Chmielowskim. Bogatym 
szlachcicu, który zdecydował się pomagać najuboższym jako brat Albert. Bodaj najbardziej znany obraz Adama Chmielowskiego „Ecce 
homo”, przedstawiający portret Jezusa w koronie cierniowej stał się motywem przewodnim spektaklu. Adam (Maciej Jackowski), główny 
bohater przedstawienia, za jego pośrednictwem nawiązuje relację z mądrością „największego z ludzi”. Obraz ten skłania go również by 
zwrócić swoją uwagę na otaczającą go rzeczywistość. Pełną bólu, cierpienia i niemożności niesienia pomocy tym, którzy najbardziej 
potrzebują miłosierdzia.
Przepełniony chęcią czynienia dobra potrzebującym Adam, postanawia wspomóc mieszkańców nadwiślańskiej ogrzewalni.  
Jego spontaniczna dobroczynność spotyka się z agresją rozgoryczonych ubogich, przyzwyczajonych bardziej do brania niż dawania. 
Brat naszego Boga ukazuje dramat jednostki, której chęć czynienia dobra rozbija się o niechęć tych, którym te dobroć pragnie się okazać. 
Mimo chwil zwątpienia Adam dąży do czystej miłości do drugiego człowieka, którą odkrył w boskim miłosierdziu Jezusa. W krzykliwych, 
rozleniwionych, pijanych i chciwych mieszkańcach ogrzewalni Adam zauważa wielki „brak”, który tylko na początku pragnie zapełnić 
dobrami materialnymi. Z czasem zauważa bowiem, że ludzie którym pragnie się poświęcić nade wszystko potrzebują strawy duchowej. 
Adam wybiera zatem podejście pokorne, nie chce by ludzie, którym pomaga „poszli za nim”, pragnie „pójść z nimi”.  Wybiera drogę znacz-
nie trudniejszą dla osoby posiadającej znaczącą społecznie pozycje, ale to właśnie ten wybór doprowadza go do świętości.
Wszyscy aktorzy pozostają w bliskim kontakcie z widzami, pozwalając im zanurzyć się w problemach spektaklu. Proste w formie  
sceny aktorskie dają szansę przeżycia atmosfery wyjątkowego realizmu, który zapewnia zaangażowanie niewidomych i niedowidzących  
aktorów amatorów.

. 
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Zaczarowany las Jasia i Małgosi

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

Koncert Stwora Głodomora

Koncert Stwora Głodomora – najlepsza 
atrakcja dla dzieci na imprezy plene-
rowe! Takiego show jeszcze nie było! 
To program muzyczno-lalkarski stwo-
rzony specjalnie dla najmłodszych.  
Tytułowe Stwory Głodomory to przesympa-
tyczne kudłate stworzenia głodne wiedzy  
i zabawy z dziećmi.  Na scenie zobaczy-
my: Stwora Głodomora, Cytryna i Rózię.  

Kosmokwaki

Kosmokwaki, czyli Kwakot, Monia, Kwanio 
to trzy barwne postacie-pluszaki o bardzo  
dużych gabarytach, charakteryzujące się  
niezwykłym głosem i wyglądem.  
Przypominają trochę kaczki, a trochę  
istoty z kosmosu więc jest to zespół jakiego 
do tej pory nie było. Przybywaja z czarodziej-
skiej krainy „Kosmolandia”, aby bawić, uczyć  
i cieszyć dzieci. Wprowadzają na scenę  
atmosferę świeżości. Ich utwory są dynamicz-
ne i nowoczesne.

Teatr Lalek Pinokio

Największy Objazdowy Teatr Lalek Pinokio  
w Polsce oferujący spektakle teatralne dla 
dzieci ze szkół i przedszkoli. Przedstawienia 
wzbogacone są piękną, ręcznie malowaną 
scenografią i kukiełkami własnej produkcji. 

Teatr dla dzieci
Bajka o Mikołaju, smoku, Pani Zimie 

i zatkanym kominie

Zabawna opowieść o perypetiach Mikołaj-
ka – nie najmłodszego, ale ciągle jeszcze 
energicznego wnuka Mikołaja. Roztargniona 
Wróżka wysyła Mikołajka w podroż do swojej 
siostry – Królowej Zimy mieszkającej w Sre-
brzystym Pałacu. Ma przeczucie, że właśnie 
tam zacny Mikołaj spędza czas na plotkach  
i zajadaniu puszystych ciasteczek. Tymczasem 
nie ma ani prezentów, które miał rozwozić, ani  
śniegu, który miała rozsypać Królowa Zima, ani  
świątecznych wypieków Ciotki Wróżki. Ta daje 
Mikołajkowi na drogę: magiczne rękawice,  
zaczarowany pyłek i … krople miętowe.     

Centrum Uśmiechu

Centrum Uśmiechu, to obecnie najpopular-
niejszy zespół wykonujący piosenki dla dzieci.  
Ich hity, takie jak Gruszka czy Olimpiada  
w Jarzynowie osiągają milionowe wejścia 
na kanale YouTube. Wydali 6. płyt, nagrali 
8. teledysków, ich utwory znajdują się na 
wielu składankach płytowych dla dzieci  
(w głównej mierze wydawanych przez  
telewizję Mini Mini), a także na kanałach  
streamingowych. Mają za sobą tysiące  
koncertów. 

Dziecięca Rewia Sylaba

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 włskiej telewizji RAI UNO. 
Regularnie na początku każdego roku Rewia 
prezentuje premierowe widowisko, które jest 
jednocześnie inauguracją nowego sezonu  
artystycznego oraz promocją kolejnego  
wydawnictwa fonograficznego.

Bajka o Ani zwanej Czerwonym  

Kapturkiem

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.

Tulinki

Tulinki – to unikalne pluszowe gwiazdy  
z tęczowej krainy Tut Tut Tuli.
Ciaputek, Tulinka i Czaruś jeżdżą po Świecie, 
aby tulić się do dzieci i śpiewać razem z nimi 
tulinkowe nutki. Tulinki mają nadzwyczajną 
moc. „Legenda głosi, że kto się przytuli do  
Tulinek będzie szczęśliwy przez całe życie”.
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Jak Skrzatynka dobrych manier uczyła

Skrzatynka zwraca uwagę Skrzaciko-
wi iż brakuje mu dobrych manier a każdy 
Skrzat musi je mieć. Skrzacik bardzo lubi  
Skrzatynkę dlatego wyrusza do lasu  na po-
szukiwanie dobrych manier. W znalezieniu ich 
pomaga mu lis i świerszcz. 

Wesołe Szczurki 

Wesołe Szczurki, to przede wszystkim: nie-
zapomniana atrakcja dla najmłodszych, ale  
i tych starszych. Humor, zabawa, śmiech!!!  
Taniec, ruch, nauka oraz muzyka. najwięk-
sze hity muzyczne w wykonaniu Wesołych  
Szczurków.

Okulary Świętego Mikołaja

W bajce występuje Skrzat, Śnie-
żynka i Mikołaj. Skrzat znajduje  
w lesie okulary św. Mikołaja i razem  ze Śnie-
żynką próbują znaleźć sposób na zwrócenie 
ich właścicielowi, ponieważ obawiają się że 
bez nich Mikołaj nie będzie mógł rozdawać  
prezentów.

Piaskowa Animacja KOPCIUSZEK!

Przez wiele dni artystki teatru piaskowej animacji Mira i Svitlana, w swojej magicznej pracowni szukały środków do przekazania widzom 
prawdziwej bajecznej atmosfery, niesamowicie pięknej i romantycznej historii pt. ‘’Kopciuszek’’. Widzowie staną się świadkami bardzo 
rzadkiej sztuki oraz niezwyklego widowiska, które pzostaje na długo w pamięci. Na dużym ekranie, za pomocą światła, piasku i cienia 
powstanie autorska interpretacja ulubionej bajki. Nowe spojrzenie na znaną od dawna historię, niezrównana animacja tworzona na 
żywo, zabierze widza w niezwyklą podróż do magicznego świata baśni.
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Studio Piosenki Teatru Polskiego Radia

 Teatr Polskiego Radia to magiczne miejsce, niezwykle cenne dla polskiej kultury. Od wielu lat, dzięki swym  
wartościowym pod względem artystycznym i edukacyjnym prezentacjom, ma ogromną rzeszę stałych słuchaczy. Marka 
Teatru Polskiego Radia i ogromny dorobek radia w dziedzinie promowania polskiej piosenki, spowodowały, że to miejsce 
zostało wybrane do powołania w 2016 roku Studia Piosenki Teatru Polskiego Radia. 
 Do udziału w koncertach organizowanych przez Studio Piosenki Teatru Polskiego Radia są zapraszani,  
utalentowani wykonawcy młodego pokolenia. Są wśród nich absolwenci wyższych szkół teatralnych i muzycz-
nych, laureaci wielu przeglądów oraz krajowych i międzynarodowych festiwali piosenki w tym Festiwalu Piosenki  
w Opolu. Są też uczestnikami popularnych programów telewizyjnych: „Voice of Poland”, „Szansa na sukces” czy  
„Twoja twarz brzmi znajomo”. Ich zadaniem jest wykonywanie w nowych aranżacjach i interpretacjach utworów, 
 które wpisały się w historię polskiej piosenki oraz zostały stworzone przez wybitnych autorów i kompozytorów.  
Młodzi artyści, to w większości ukształtowane już artystycznie osobowości. Znaczna ich część występuje w wielu  
musicalach, spektaklach i widowiskach muzycznych w teatrach Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Gdańska, Poznania, Łodzi, 
Szczecina i Bydgoszczy. 
 Wobec zbyt małym zainteresowaniem stacji telewizyjnych promowaniem  artystów młodego  
pokolenia, właśnie tu znajdują oni miejsce, gdzie mogą kontynuować swą karierę artystyczną. Tym samym Studio Piosenki  
Polskiego Radia stało się kuźnią nowych kadr polskiej sceny artystycznej  na skalę ogólnopolską. 
 Proponujemy Państwu kilkadziesiąt niezwykłych koncertów. Niektóre z nich były zaprezentowane, podczas  
„Święta Saskiej Kępy” w Warszawie oraz jako imprezy towarzyszące festiwalom: Piosenki Studenckiej w Krakowie, 
„Sztuki Faktu” w Toruniu i Teatru Telewizji Polskiej i Polskiego Radia „Dwa Teatry” w Sopocie. Artyści ze Studia Piosenki  
uświetniali Gale Teatru Polskiego Radia „Splendory -  2018” i „Splendory -  2019”, Nagród Sportowych TVP i Polskiego Radia. 
Przy wypełnionych salach naszych koncertów słuchała publiczność m.in. Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, Filharmo-
nii Gorzowskiej, Teatru „Rampa” w Warszawie, Teatru PWST w Krakowie i Miejskiego w Gliwicach. 

„NajpiękNiejsze, polskie kolędy”

Znamy je od wczesnego dzieciństwa. Towarzyszą nam potem przez całe życie. Każdy z nas ma swoje ulubione  
Polskie Kolędy i Pastorałki. Koncert najpiękniejszych kolęd i pastorałek w wykonaniu wspaniałych aktorek  
i wokalistek. 
Wystąpią:
Barbara Gąsienica - Giewont, Anna Federowicz, Joanna Pocica, Wioleta Markowska, Aga Twardowska, Judyta Wenda.
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„RodzyNki, stRoskaNe wiNogRoNa” 

Widowisko muzyczne do wybranych tekstów Juliana Tuwima, wybitnego polskiego poety, autora niezrównanych 
tekstów piosenek. Większość z nich od razu stawała się wielkimi przebojami, a dzięki ich ponadczasowości nadal  
cieszy się uznaniem wielu melomanów. W trakcie koncertu zostaną wykonane dwie premierowe piosenki: „Wiatr” oraz  
„O siwa Mgło”, opracowane do muzyki skomponowanej przez Marcina Partykę. Występują: 
Beata Banasik, Katarzyna Dereń, Piotr Dąbrówka, Łukasz Jemioła, Małgorzata Kozłowska, Justyna Panfilewicz, Monika Wę-
giel oraz Kuba Blokesz i Kamil Studnicki. 

 „Raz się żyje” 

Przypomnimy kilkanaście  piosenek z niezwykle bogatej spuścizny twórców legendarnego Studenckiego Teatru  
Satyryków. Teatr powstał w roku 1954 i szybko stał się jednym z symboli pokoleniowego buntu wobec totalitaryzmu.  
Młodzi polscy inteligenci postanowili opisywać świat bez narzucanej ideologicznej cenzury. Najmocniejszym orężem  
teatru w czasie ponad dwudziestu lat działalności stały się ironia i satyra. A to,  co  napisali i wbrew wielu politycznym  
kłopotom wykonali na scenie twórcy STSu  - przetrwało. To dziś klasyka kabaretu i piosenki. 
Pisali najwięksi: Agnieszka Osiecka, Andrzej Jarecki, Witold Dąbrowski, Andrzej Drawicz, Stanisław Tym, Ziemowit  
Fedecki, Jan Tadeusz Stanisławski. Muzykę komponowali: Marek Lusztig, Jarosław Abramow, Edward Pałłasz, Maciej Małecki.  
Przez scenę teatru przewinęło się ponad  dwustu  artystów. Między innymi:  Elżbieta Czyżewska, Krystyna Sienkiewicz, 
Anna Prucnal, Zofia Merle, Sława Przybylska, Elżbieta Burakowska, Krzysztof Kowalewski, Jan Matyjaszkiewicz, Ryszard 
Pracz, Henryk Malecha. Pojawiali się także: Wojciech Siemion, Andrzej Łapicki , Kalina Jędrusik  czy Halina Mikołajska,  
Barbara Krafftówna, Zbigniew Zapasiewicz i wielu innych  znakomitych aktorów. 
Występują: 
Beata Banasik, Łukasz Jemioła, Agata Klimczak, Ewa Prus, Kamil Studnicki i Monika Węgiel. 

 „Nie mówię żegNaj” 

Piosenki wybitnego autora tekstów, Marka Gaszyńskiego z muzyką skomponowaną przez: Seweryna Krajewskiego,  
Macieja Kossowskiego, Andrzeja Cierniewskiego, Ryszarda Poznakowskiego, Czesława Niemena, Wojciecha Skowrońskie-
go, Dariusza Kozakiewicza, Marka Sośnickiego, 
występują: Marta Kostur, Agnieszka Przekupień, Anastazja Simińska, Piotr Dąbrówka, Łukasz Jemioła i Łukasz Mazurek.

 „Uciekaj moje seRce” 

Koncert piosenek niezwykłej pary autorów: Agnieszki Osieckiej i Seweryna Krajewskiego. 
Występują warszawscy, krakowscy i wrocławscy aktorzy i wokaliści:
Karolina Burek, Karolina Wasilewska, Kuba Blokesz, Łukasz Mazurek i Maciej Piasny.

„taka mała” 

Koncert piosenek Krystyny Sienkiewicz niezapomnianej aktorki teatralnej i kabaretowej.  Jej skecze i monodramy do tej 
pory rozśmieszają sporą widownię 
Występują uznani aktorzy młodego pokolenia:
Mateusz Bieryt, Justyna Kokot, Mariusz Orzechowski, Agnieszka Przekupień, Paulina Walendziak i Sylwia Zelek.

„Bo we mNie jest seks” 

Piosenki z „Kabaretu Starszych Panów” napisane i skomponowane specjalnie dla Kaliny Jędrusik, wybitnej aktorki teatral-
nej, filmowej i telewizyjnej. Koncert cieszy się ogromną popularnością nie tylko u pań.
Występują aktorki i piosenkarki:
Karolina Burek, Małgorzata Chruściel, Anna Federowicz, Klaudia Kuchtyk, Aurelia Luśnia, Karolina Łopuch 

 „pioseNki o Naszej waRszawie”

Piękny oncert piosenek skomponowanych przez Władysława Szpilmana, Alberta Harrisa, Zygmunta Karasińskiego, TLove, 
Kazimierza Oberfelda, Zbigniewa Gozdawe, Wacława Stępnia, Marię Peszek, Artura Golda, Fanny Gorgona, Alfreda Grad-
steina, Wojciecha Trzcińskiego do tekstów: Edwarda Fiszera, Andrzeja Własta, Muńka Staszyka, Marię Peszek, Tadeusza 
Stacha, Leopolda Brodzińskiego, Heleny Kołaczkowskiej, Marka Dutkiewicza.
Występują aktorzy i piosenkarze:
Jan Marczewski, Jakub Pawlak, Paweł Ruszkowski, Łukasz Szczepanowski, Patryk Wasilewski, Michał Wolny.
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„zegaRmistRz świateł”
 
Koncert utworów Tadeusza Woźniaka, który skomponował muzykę do kilkuset tekstów m.in. Agnieszki  
Osieckiej, Bogdana Chorążuka, Bogdana Loebla, Marka Grechuty, Leszka Aleksandra Moczulski, Bolesława Leśmiana,  
Zbigniewa Herberta.
Występują aktorzy śpiewający, absolwenci warszawskiej Akademii Teatralnej:
Juliusz Godzina, Wojciech Melzer, Tomasz Osica, Filip Rychcik, Jakub Szyperski

„tak, tak…to ja” 

Grzegorza Ciechowski to artysta, który swoją twórczością dokonał przełomu w polskiej piosence, zrewolucjonizował  
estradę. Ten wybitny autor tekstów i muzyki do dziś ma ogromną rzeszę swoich fanów. Jego piosenki w nowych  
aranżacjach i interpretacjach zaśpiewają aktorzy i wokaliści młodego pokolenia :
Paulina Grochowska, Mery Spolsky, Filip Małek, Dominik Mironiuk, Szymon Rzeszowski.

„Niech żyje Bal” 

Tej trójki wybitnych autorów nie trzeba przedstawiać. Piosenki Agnieszki Osieckiej, Juliana Tuwima i Seweryna  
Krajewskiego w pięknych aranżacjach i interpretacjach śpiewać będą: Karolina Burek, Justyna Panfilewicz, Karolina  
Wasilewska, Piotr Dąbrówka, Łukasz Jemioła, Marcin Januszkiewicz.

„dNi, któRych Nie zNamy” 

Od ponad pół wieku Marek Grechuta jest obecny w naszych sercach i domach. W koncercie przypomnimy znane  
i niezwykle cenione piosenki Marka Grechuty i jego zespołu ANAWA
Występują artyści, którzy są laureatami wielu festiwali i konkursów piosenki:
Karolina Łopuch, Justyna Panfilewicz, Jagoda Stach, Mateusz Bieryt, Filip Małek

„Nie wieRzę pioseNce” 

To wyjątkowe spotkanie z piosenkami Władysława Szpilmana, wielkiego artysty i wielkiego człowieka.  
Jego piosenki do tekstów: Bronisława Broka, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Jerzego Jurandota, Tadeusza Kubiaka, 
Ludwika Starskiego, Emanuela Schlechtera, Kazimierza Winklera, żyją wśród nas. W koncercie nowe życie dadzą im młodzi 
artyści. Wystąpią:
Barbara Gąsienica - Giewont, Paulina Grochowska, Dominika Handzlik, Joanna Pocica, Mateusz Górski.

„jUż Nie zapomNisz mNie”

Mijają lata, a te piosenki ciągle nucimy. Czy to nie jest fascynujące. W czasach, gdy tak zwane  przeboje zapomniane są po 
kilku dniach. Henryk Wars to obok Władysława Szpilmana prawdziwa legenda polskiej piosenki. W koncercie zaśpiewamy 
je jeszcze raz.
Oto młodzi, zdolni i piękni wykonawcy:
Sylwia Banasik, Paulina Brzozowska, Wiola Markowska, Kamil Dominiak, Tadeusz Seibert.

 „między Nami” 

Repertuar koncertu został złożony z najważniejszych utworów z bogatego dorobku Jacka Kaczmarskiego –  
wybitnego kompozytora, tekściarza i wokalisty – tzw. barda Solidarności, autora kilkuset piosenek, które weszły do kanonu 
polskiej muzyki popularnej w tym m.in. „Obławy”, „Naszej klasy”, „Snu Katarzyny II” czy „Murów”.
Występują laureaci m. in. Festiwali Piosenek Jacka Kaczmarskiego: Aleksandra Batko, Julia Wawreszuk, Jakub  
Blokesz, Łukasz Jędrys, Łukasz Szczepanowski

„tRzeBa maRzyć” 

Twórczość Jonasza Kofty ciągle i niezmiennie nas wzrusza. Dlaczego? Dlatego, że to najczystsza, prawdziwa poezja.  
Żył zaledwie 46 lat, na szczęście pozostawił tak wiele. Do dziś jego poezja nas wzrusza i wywołuje sporo emocji.  
Przypominamy Jego piękne piosenki, które zaśpiewają  młodzi, piękni i zdolni: aktorzy:
Katarzyna Kłaczek, Joanna Oleś, Małgorzata Pauka, Filip Karaś, Mateusz Weber.
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„mały książę” 

Krzysztof Dzikowski, jeden z największych tekściarzy. Autor m. in. takich przebojów jak: „Mały Książę”, „Anna Maria”, „Przyjdź 
w taką noc”, „Był taki ktoś”, „Chcę być kochaną”  „Tak bardzo się starałem”. Nadal pisze teksty, którymi ciągle nas zachwyca.
Występują aktorzy śpiewający i młody wokalista:
Sandra Babij, Dominika Handzlik, Małgorzata Pauka, Patryk Wasilewski, Marcin Wojciechowski.

„Nic dwa Razy się Nie zdaRza”
 
Piękne piosenki z repertuaru Łucji Prus, znanych i cenionych autorów: Wisławy Szymborskiej, Agnieszki Osieckiej,  
Jeremiego Przybory, Jonasza Kofty, Jana Wołka, Włodzimierza Nahornego, Andrzeja Zielińskiego i Andrzeja Mundkowskie-
go zaśpiewają utalentowane aktorki:
Pamela Adamik, Karolina Gwóźdź, Katarzyna Janiszewska, Alicja Juszkiewicz, Katarzyna Osipuk.

„Byłeś seRca Biciem” 

Andrzej Zaucha, odszedł od nas 30 lat  temu, a ciągle jest obecny. Jego twórczość niezmiennie nas wzrusza bo to talent tej 
miary zdarza się raz na pokolenie. Podobno w swoim repertuarze miał około 3.000 piosenek. Przedstawimy niektóre z nich 
w wykonaniu wspaniałych wokalistek i wokalistów:
Olga Łasak, Karolina Łopuch, Michał Juraszek, Tadeusz Seibert, Piotr Zubek

„zieloNa gęś” 

Konstanty Ildefons Gałczyński był geniuszem, jednym z największych polskich poetów. Jego poezja żyje wśród nas. Trudno 
znaleźć kogoś, kto nie wiedziałby kim był: Konstanty Ildefons Gałczyński. Do jego tekstów muzykę skomponowali też wy-
bitni: Włodzimierz Korcz, Adam Sławiński, Stanisław Staszewski, Zbigniew Łapiński, Stanisław Syrewicz, Jan Kanty Pawluś-
kiewicz, Ewa Kornecka, Grzegorz Turnau i Marcin Partyka. Jego piękne piosenki, zaśpiewają młodzi, piękni i bardzo zdolni:
Anna Mierzwa, Joanna Pocica, Joanna Wąż, Stanisław Linowski, Marcin Wojciechowski

„jego poRtRet” 

Włodzimierza Nahornego kochają wszyscy miłośnicy jazzu. Jest jednym, z najwybitniejszych muzyków Polski,  
Europy i Świata. Przypomnimy Jego piękne piosenki, które zaśpiewają do tekstów: Juliana Tuwima, Agnieszki  
Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego, Jonasza Kofty i Andrzeja Poniedzielskiego. 
młodzi, piękni i bardzo zdolni:
Magdalena Howorska, Sandra Rusin, Joanna Oleś, Kacper Andrzejewski, Piotr Zubek

„czy mNie jeszcze pamiętasz”

Czesław Niemen, to nasz narodowy skarb. Jeden z największych artystów w historii. Każdy  koncert piosenek  
Czesława Niemena to wielkie artystyczne wyzwanie dla wszystkich artystów, bo przecież każdy z nas słyszy ten  
niezwykły głos. Piosenki do tekstów:   
Bogusława Choińskiego, Jana Gałkowskiego, Zbigniewa Adrjańskiego,  Zbigniewa Kaszkura,  Krzysztofa   
Dzikowskiego,  Franciszka Walickiego  Czesława Niemena,  Cypriana Kamila Norwida,  Czesława Niemczuka,  Ada-
ma Asnyka,  Marka Gaszyńskiego z muzyką Mateusza Święcickiego i Czesława Niemena zaśpiewają laureaci wielu  
festiwali piosenki: 
Karolina Łopuch, Oliwia Skóra, Marcin Januszkiewicz, Filip Rychcik, Mateusz Wiśniewski

„akompaNiatoR” 

Był pogodnym, jasnym i wrażliwym człowiekiem. I taka jest jego twórczość kompozytorska.
Zbigniew Łapiński – kompozytor niezwykły. Współpracował z Jackiem Kaczmarskim i Przemysławem Gintrowskim.  
Dziś nie ma z nami żadnego z nich. Zostały piosenki autorów: Marcina Wolskiego, Grzegorza Walczaka,  Jacka  
Kaczmarskiego, Krzysztofa Buszmana, Pawła Konopczyńskiego, Grzegorza Tomczaka, Krzysztofa Czarnoty, do których 
skomponował piękną muzykę.
Wystąpią :
Karolina Gwóźdź, Justyna Panfilewicz, Małgorzata Wojciechowska, Piotr Dąbrówka, Mateusz Weber

„Na dRUgim BRzegU tęczy” 

Sięgnęliśmy po piosenki Tadeusza Nalepy, wielkiej legendy polskiej muzyki, króla polskiego bluesa. Odszedł od nas wiele 
lat temu, a przecież ciągle jest obecny. Wybraliśmy piosenki z tekstami znakomitych autorów: Bogdana Loebla i Franciszka 
Walickiego. Ten koncert pozwoli przywołać piękne wspomnienia. 
Występują aktorki i piosenkarze:
Sandra Mika, Katarzyna Osipuk, Agata Rożankowska, Kacper Andrzejewski, Mateusz Wiśniewski
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„ja, kaBaReciaRz” 

Jest legendarnym twórcą piosenek. Mijają lata, a jego piosenki nucą kolejne pokolenia. Bohaterem koncertu jest 
Marian Hemar: poeta, satyryk, dramaturg, tłumacz. Do jego pięknych piosenek muzykę skomponowali: Leon  
Boruński, Artur Schwartz, Henryk Wars, Willy Rosen, Fred Melodyst, Rolf Erwin, Luigi Miaglia, Rafael Hernández Marín
Zaśpiewają, młodzi, piękni i zdolni:
Sandra Babij, Anna Mierzwa, Alina Szczegielniak, Filip Karaś, Michał Wolny

„skaldowie” 

Andrzej i Jacek Zieliński, to jedyni tak zdolni bracia w historii polskiej muzyki  rozrywkowej. Stworzyli legendarny  
zespół „Skaldowie”, który nadal odnosi sukcesy na krajowych i zagranicznych estradach. Ich piękne piosenki  
z tekstami Wojciecha Młynarskiego, Leszka Aleksandra Moczulskiego, Agnieszki Osieckiej, Andrzeja Jastrzębiec –  
Kozłowskiego, Andrzeja Kuryło, Ewy Lipskiej, Jacka Zielińskiego, zaśpiewają młodzi zdolni i bardzo utalentowani:
Martyna Kasprzycka, Julia Mika, Julita Wawreszuk, Łukasz Gocławski, Maksymilian Łapiński

„(Nie) pRzejdziemy do histoRii” 

Krzysztof Klenczon, założyciel, wspólnie z Sewerynem Krajewskim, „Czerwonych Gitar”. 
Żył tylko 39 lat, zginął w wypadku samochodowym w USA. Pozostawił po sobie piękne piosenki, które do dziś są słuchane 
przez ogromne rzesze jego fanów.  Do koncertu wybraliśmy m.in.: „Nikt na świecie nie wie”, „Kwiaty we włosach”, „Dziesięć 
w skali Beauforta”, „Taka,  jak Ty”, „Powiedz stary, gdzieś ty był” i „Biały krzyż”,  pieśń poświęcona jego ojcu.           
Teksty do jego muzyki pisali najwięksi: Janusz Kondratowicz, Jan Świąć, Marek Gaszyński, Stanisław Halny, Tadeusz Krystyn, 
Jan Krynicz, Franciszek Walicki, Andrzej Kuryło, Krzysztof Dzikowski. 
Występują:
Paulina Serwatka, Anna Maria Wicka, Łukasz Gocławski, Łukasz Jędrys, Grzegorz Paczkowski

„tańczące eURydyki” 
 
Taki głos zdarzył się tylko raz. Taka wrażliwość zdarzyła się tylko raz. Anna German  mówiła o sobie: „Śpiew jest dla mnie 
radością życia… Chciałabym śpiewać całe życie, ale nie tak, by słuchacze mówili: Co znowu Ona?, lecz Aaa, Ona, no to  
posłuchajmy. Bardzo chciałabym na to zasłużyć.”
Piosenki autorów: Jerzego Ficowskiego, Andrzeja Tylczyńskiego, Stanisława Ryszarda Dobrowolskiego, Aliny Nowak, Piotra 
Janczarskiego, Krzysztofa Dzikowskiego, Krzysztofa Cwynara Marka Sarta, Jerzego Millera, Ewy Rzemienieckiej, Aleksandra 
Wojciechowskiego, Karola Korda, Józefa Prutkowskiego oraz kompozytorów: Romana Czubatego, Jerzego Abratowskiego, 
Tomasza Rostkowskiego, Katarzyny Gaertner, Krzysztofa Cwynara, Marka Sarta, Ryszarda Siwego, Wojciecha Piętowskiego  
i Anny German zaśpiewają młode, piękne i bardzo zdolne:
Anna Federowicz, Alicja Sękowska, Wiktoria Tracz, Judyta Wenda, Sylwia Zelek

„pRzypowieść BłękitNa” 

Koncert ma szczególny charakter, poświęciliśmy go bowiem pamięci wspaniałego twórcy: poety, kompozytora  
i reżysera – Romana Kołakowskiego. 
Do teksów i muzyki Romana Kołakowskiego, Edwarda Stachury i Piotra Rubika jego piosenki śpiewać będą:
Agata Klimczak – Kołakowska, Agata Grześkiewicz, Bartłomiej Abramowicz, Grzegorz Bukowski, Marcin Kątny

„wiNdą do NieBa”

Janusz Kruk, żył jedynie 46 lat. Stworzył jeden z najpopularniejszych zespołów XX wieku – 2+1. Koncert ten  
poświęciliśmy jego twórczości. Piosenki Janusza Kruka do tekstów: Marka Dutkiewicza, Andrzeja Mogielnickiego,  
Marka Grechuty, Wojciecha Młynarskiego, Jonasza Kofty, Wojciecha Szperla zaśpiewają młodzi, piękni, zdolni: 
Barbara Broda – Malon, Małgorzata Chruściel. Sandra Rusin, Michał Juraszek, Arkadiusz Obrzut

„żółte kaleNdaRze”  

Tego głosu nie można zapomnieć. Wrażliwość, czułość i niezwykła delikatność.
W koncercie piosenki Piotra Szczepanika do tekstów: Andrzeja Tylczyńskiego, Franciszka Walickiego, Jerzego Millera, Jana 
Lechonia, Jacka Fedorowicza i muzyki: Wojciecha Piętowskiego, Andrzeja Korzyńskiego, Ryszarda Sielickiego, Adama  
Nowaka, Jerzego Woy-Wojciechowskiego, Piotra Szczepanika, śpiewać będą młodzi zdolni i bardzo utalentowani:
Karolina Kobielusz, Paulina Wróblewska, Kinga Zygmunt, Karol Donda, Krzysztof Szczepaniak
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 „koRa”

Legenda, ikona, gwiazda polskiej piosenki. Kształtowała, gust muzyczny całego pokolenia. Jej koncerty cieszyły się  
ogromną popularnością, a kolejne płyty rozchodziły się w mgnieniu oka. Ktoś kto choć raz był na Jej koncercie nigdy go 
nie zapomni. Musiała stać się bohaterką jednego z naszych koncertów. Niezwykle poruszające teksty Kory do muzyki 
Marka Jackowskiego śpiewać będą:
Natalia Cwajna, Nikola Krauze, Małgorzata Chruściel, Szymon Butor, Dominik Rybiałek

„zNamy się tylko z widzeNia” 

Niewielu jest w polskiej piosence artystów tak wszechstronnych jak On. Niezwykły kompozytor i instrumentalista.  
Niezwykły człowiek, Ryszard Poznakowski. Na scenie muzycznej działa ponad 50 lat. Skomponowane przez niego  
piosenki do tekstów: Marceli Korszowej, Janusza Kondratowicza, Jana Krynicza, Włodzimierza Patuszyńskiego, Jerzego  
Kleynego, Grażyny Orlińskiej, Kazimierza Winklera, Marka Głogowskiego, Marii Czubaszek. Zaśpiewają młodzi, zdolni i bardzo  
utalentowani:
Sylwia Banasik, Natalia Skorupka, Aga Twardowska, Filip Mizio, Kamil Owczarek

„opowiedz mi swoją histoRię”  

W koncercie piosenek Kasi Sobczyk usłyszymy piękne, znane i lubiane przez wszystkich m. in. piosenki: „Miłość sprzed lat”, 
„Niedziela będzie dla nas”, „O mnie się nie martw”, „Opowiedz mi swoją historie”, „Dlaczego płaczesz, mały”, „Gdybyśmy byli 
kloszardami”, „Nie bądź taki szybki Bill”  czy „To nie grzech”.         
Wystąpią: 
Dominika Hoffman, Karolina Lizer, Natalia Orkisz, Sandra Rusin, Paulina Szlachcic

„do gRającej szafy gRosik wRzUć” 

Debiutowała w 1949 roku. Prawdziwa legenda. Maria Koterbska.  Jej piosenki śpiewała cała  Polska.  W koncercie jej  
piosenki do tekstów: Andrzeja Tylczyńskiego, Zbigniewa Zaperta, Jeremiego Przybory, Niny Pilchowskiej, Jacka  
Bocheńskiego, Eugenii Wnukowskiej, Wojciecha Młynarskiego, Janusza Odworąża, Mirosława Łebkowskiego,  
Ludwika Starskiego Andrzeja Bianusza oraz muzyki: Franciszki Leszczyńskiej, Louisa Ferrari, Adama Markiewicza, Bogusława  
Klimczuka, Romana Orłowa, Jerzego Haralda, Romualda Żylińskiego, Guntera Oppenheimera, Witolda Krzemieńskiego, 
Rosasa Juventino, Jimmy Van Heusena i Cahn Sammyiega, zaśpiewają młode, piękne i zdolne panie: 
Katarzyna Golecka, Adrianna Kućmierz, Paulina Sobiś, Judyta Wenda, Martyna Zygadło 

„Nic Nie może wieczNie tRwać” 

Wszyscy doskonale znają twórczość Romualda Lipki, założyciela i lidera zespołu „Budka Suflera”, który komponował  
piosenki nie tylko dla swojego zespołu ale również dla innych znanych wykonawców. Tworzył również muzykę filmową. 
Był wszechstronnym artystą, pisał również teksty piosenek. Niektóre z nich zaśpiewają znani artyści młodego pokolenia:
Maria Jaszcz, Iga Kozacka, Marta Majek, Maksymilian Łapiński, Filip Mizia

Scenariusz i reżyseria – Janusz Gast.
Kierownictwo muzyczne, aranże – Marcin Partyka.

Koncerty prowadzą znani i lubiani prezenterzy TVP i Polskiego Radia: 
Maria Szabłowska, Zofia Czernicka,  Mirosław Krajewski, Marcin Kusy, Bogusław Sobczuk, Paweł Sztompke.

Akompaniament - zespół ”The Jobers” pod kierownictwem muzycznym Marcina Partyki, w składzie: Marcin Partyka – for-
tepian, Sebastian Feliciak – saksofony, Krzysztof Łochowicz – gitary, Piotr Domagalski – kontrabas, Kuba Szydło - perkusja.
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Klasycy Piosenki Polskiej

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

Gwiazda polskiej piosenki, niezmiennie  
ciesząca się uznaniem publiczności.  
Koncertuje jako solistka z własnym zespo-
łem. Wykonuje standardy muzyki jazzowej  
i rozrywkowej oraz nowe 
piosenki.

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

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

Artysta wszechstronnie utalentowany. 
Przede wszystkim śpiewa ale i komponu-
je wiele swoich utworów. Muzyka i śpiew  
zawsze były dla niego największą pasja, 
miłością, która pochłaniała jego serce,  
myśli i czas.

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

Jako wokalista jezzowy zadebiutował  
w roku 1965, jako perkusista wyko-
nujący prócz jezzu, muzykę pop -  
w 1970. Śpiewa standardy muzyki  
światowej, własne kompozycje, a także 
piosenki napisane przez popularnych 
kompozytorów muzyki rozrywkowej.

Jest jedną z najpopularniejszych 
piosenkarek na polskiej scenie  
muzycznej. Z muzyką zetknęła się 
w dzieciństwie, gdyż pochodzi  
z rodziny o greckich tradycjach artystycz-
nych.

haNNa BaNaszak michał BajoR haliNa BeNedyk i maRco aNtoNelli

aNdRzej dąBRowski

daNUta Błażejczyk aNdRzej cieRNiewski

czeRwoNe gitaRy eleNi

Mega-gwiazda polskiej muzyki roc-
kowej. Jeden z założycieli „Budki  
Suflera”. Krzysztof Cugowski zaśpiewa 
wszystkie przeboje grupy.

kRzysztof cUgowski
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Od lat 70-tych nieustannie na polskiej 
scenie muzycznej.  W repertuarze wiele 
niezapomniannych przebojów: „Papiero-
wy księżyc”, „Bądz gotowy do drogi”, Mały 
elf” i inne.

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

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

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

Aktor teatralny i filmowy, piosenkarz,  
prezenter radiowy i telewizyjny,  
specjalizuje się w rolach komediowych. 
Występował w Kabarecie Starszych  
Panów.

BohdaN łazUka

haliNa fRąckowiak edyta geppeRt RomaN geRczak

kRystyNa giżowska
alicja majewska

No to co maRyla Rodowicz

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

Zespół wokalno-instrumentalny, od wielu lat łączący pol-
ski folklor z muzyką skiffową i bigbeatem.

Maryla w swoim dorobku ma około 2  
tysiące piosenek, ponad 20 płyt polskich, a także po jed-
nej - angielskiej, niemieckiej, czeskiej i rosyjskiej.

aNdRzej RyBiński

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

RyszaRd RyNkowski

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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RUdi schUBeRth

Piosenkarz, autor tekstów, kompozytor, 
satyryk, prezenter telewizyjny i aktor. 
Jest autorem tekstów piosenek „Córka  
Rybaka”, „Monika – dziewczyna ratowni-
ka”, „Wars wita”, „Tylko mi ciebie brak”.

skaldowie

Przemijają kolejne jubileusze działalności 
artystycznej Skaldów, a następne poko-
lenia słuchaczy odkrywają świeżość ich 
piosenek.

lidia staNisławska

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

izaBela tRojaNowska

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

tRUBadURzy

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

VoX

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

jacek wójcicki

Aktor i wokalista o silnej teno-
rowej barwie głosu. Debiutował  
w Krakowskiej Piwnicy pod  
Baranami Różnorodność stylistycz-
na tekstów i kompozycji sprawia, 
że koncert należy do wyjątkowych  
i niezapomnianych.

jaN wojdak i wawele

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

iReNa saNtoR

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

Polska Scena Bardów – kabaret literacki to “instytucja”, która powoduje zadumę, wzrusza i bawi do łez,  
a robi to na najwyższym poziomie. Artyści, tworzący Scenę Bardów, należą do czołówki satyryków oraz  
piosenkarzy literackich. Na scenie pojawi się 7 artystów. Skład tej elitarnej grupy jest szeroki i dlatego,  
na poszczególne występy, w porozumieniu z organizatorami koncertu, “wystawiane są różne składy”.
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To program wypełniony piosenkami i tekstami najwybitniejszych polskich bardów okraszonych  
zabawną, zaskakującą i satyryczną narracją. Całość nawiązuje do tradycyjnych polskich biesiad poetyckich,  
w których w lekkiej, humorystycznej formie artyści odnoszą się do najbardziej aktualnych problemów  
otaczającego świata. W koncercie usłyszymy wiele bardzo znanych piosenek, przebojów tego gatunku,  
co oczywiste, w oryginalnym, autorskim wykonaniu. Stałym elementem koncertu jest aktywny w nim  
udział publiczności nie tylko śpiewającej, ale podejmującej różnorodne artystyczne wyzwania.  
Nietypowy, zaskakujący czas trwania koncertu to trzy godziny. Widzowie pytani po koncercie, jak to  
znieśli, nie wierzyli,  że świetnie się bawiąc zapomnieli o upływie czasu. Jednocześnie jego wymiar znakomicie  
kwalifikuje go do miana wyjątkowych wydarzeń artystycznych. Wydarzeń w których chce wziąć udział  
każdy wymagający widz. To kabaretowy koncert literacko – satyryczny, wypełniony kultowymi  
piosenkami i tekstami najwybitniejszych polskich bardów okraszonych często zabawną, zaskakującą, satyryczną  
narracją. Całość nawiązuje do tradycyjnych polskich biesiad poetyckich, w których w lekkiej,  
humorystycznej formie artyści odnoszą się do najbardziej żywotnych problemów współczesności.  
W koncercie usłyszymy wiele bardzo znanych piosenek, przebojów tego gatunku, w oryginalnym, autorskim 
wykonaniu.
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elżBieta adamik

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

piotR Bakal

Poeta, autor, kompozytor i piosenkarz. 
Twórca zaangażowanych songów i lirycz-
nych ballad. Dyrektor Międzynarodowe-
go Festiwalu Bardów.

gRzegoRz BUkała

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

piotR BUkaRtyk

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

czeRwoNy tUlipaN

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

miRosław czyżykiewicz

Polski pieśniarz, gitarzysta, poeta, kompo-
zytor, artysta grafik. Jest jednym z przed-
stawicieli nurtu polskiej poezji śpiewanej. 
W twórczości prezentuje refleksyjne po-
dejście do życia.

kaczki z Nowej paczki

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

staNisław klawe

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

tomasz koRdeUsz

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

maRek dyjak

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

jeRzy filaR

Kompozytor, autor tekstów i wykonaw-
ca 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”.

aleksaNdeR gRotowski

Kompozytor i wykonawca tekstów  
Andrzeja Waligórskiego oraz Artura  
Andrusa. Przez wiele lat związany  
z wrocławskim środowiskiem kabareto-
wym i tamtejszym Studiem 202.
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maRek majewski

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

jeRzy mamcaRz

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

czesław mozil

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

jaN jakUB Należyty

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

BogUsław Nowicki

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.

paweł oRkisz

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

aNdRzej ozga

Aktor, reżyser, piosenkarz, autor i satyryk 
specjalizujący się w piosence literackiej, 
oraz formach kabaretowych i teatralnych. 
Od lat współpracuje z licznymi teatrami, 
zwłaszcza muzycznymi.

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.

staRe doBRe małżeństwo

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

tRzeci oddech kaczUchy

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

wolNa gRUpa BUkowiNa

Ponad 40 lat na scenie. Różnorodność piosenek i ich tematy 
sięgają od poetyckiego spojrzenia na rzeczywistość, przez  
górskie pejzaże, aż po fantastyczne krajobrazy. 
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Piosenka Czeska i Słowacka
gaBi gold

Znana i lubiana w Czechach i w Pol-
sce. Śpiewa piosenki z pogranicza pop  
i country oraz kompozycje autorskie.  
Często towarzyszyła Tadeuszowi Droździe 
w jego programach autorskich.

peteR kotVald

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 mládek aNd BaNjo BaNd

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

sisa skloVská

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

heleNa VoNdRáčkoVá

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

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 kilkU fRaNcUzów

jacek Bończyk

Hity francuskiej piosenki. Wydarzenie  
artystyczne Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu 
2002 r.
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miłość w paRyżU
doRota laNtoN

Wysmakowany, ale i bardzo zabawny  
recital Doroty Lanton, aktorki i pio-
senkarki. Piosenki największych 
gwiazd, m.in. Edith Piaf, Aznavo-
ura, Brela usłyszymy w oryginale,  
z towarzyszeniem zespołu muzycznego.

pioseNki piaf
agNieszka matysiak

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

Recital pioseNek fRaNcUskich
jaN jakUB Należyty

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

Piosenka Rosyjska
alosza awdiejew

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

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.

eleNa RUtkowska

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

samowaR show

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

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 i maRco 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!

Piosenka Włoska
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aR dReo & kaRiNa

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

aVaNti

Kwartet wokalno-instrumentalny wyko-
nujący popularne przeboje  „italo-disco”.

maRco BocchiNo

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

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. 

thomas gRotto

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 wa-
chlarz włoskich i hiszpańskich przebojów.

stefaNo teRRazziNo

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

Recitale
adRiaNNa BiedRzyńska

Jedna z najzdolniejszych polskich  
aktorek, wszechstronna, pełna pozytyw-
nej energii, obdarzona charakterystycz-
nym głosem, na który nie można pozostać 
obojętnym.

olga Bończyk

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.

staNisława celińska

„Atramentowa”, to album z piosenkami 
poetyckimi, wydany w maju 2015 roku 
przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. 

maciej damięcki

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

kataRzyNa gRoNiec

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

kataRzyNa jamRóz

Koncert, który od początku zachęca  
publiczność do wspólnej podróży, do 
wzruszeń i do wspólnego śpiewania.
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majka jeżowska

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

emiliaN kamiński

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

jacek kawalec

Artysta stworzył wyjątkowy i atrak-
cyjny koncert, który dzięki ponad-
czasowemu repertuarowi trafia do  
szerokiej grupy widzów. Prezentuje  
znakomity warsztat wokalny w utworach 
najwybitniejszych wokalistów wszechcza-
sów. 

daRiUsz koRdek

Koncert jednego z najsłynniejszych pol-
skich aktorów musicalowych. Muzyczna 
podróż przez różne etapy aktorskiej dro-
gi. Występuje w teatrach warszawskich:  
Rampa, Buffo, Roma i innych.

jUlita kożUszek

Przez wiele lat występowała  
w cyklicznym programie Dziennik tele-
wizyjny Jacka Federowicza. Wystąpiła  
w setkach przedstawień w całej Polsce 
grając w teatrze impresaryjnym.

ewa kUklińska

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.

ewa loRska

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

małgoRzata lewińska

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

michał milowicz

Piosenkarz, aktor telewizyjny, teatralny, 
musicalowy i filmowy, producent i reżyser 
filmowy, biznesmen. Jest pomysłodaw-
cą, współtwórcą i tytułowym bohaterem 
przedstawienia „Koncert piosenek Elvisa 
Presleya”.

maRiaN opaNia

Wszechstronność i charakterystyczny wy-
gląd artysty sprawiają, iż kabaretowy reci-
tal rozśmiesza widzów do łez.

jaN jakUB Należyty

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

BogUsław Nowicki

Oprócz piosenek pisanych dla siebie, 
tworzy teksty dla innych artystów. Przede 
wszystkim jednak jest twórcą własnych, 
bardzo osobistych ballad, które wydał na 
trzech płytach.
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Beata RyBotycka

Naturalna, perfekcyjna, liryczna, z ogrom-
nym poczuciem humoru, z łatwością po-
trafi zawładnąć słuchaczami i oczarować 
publiczność.

kataRzyNa skRzyNecka

Jej repertuar to przeboje musicalowe, 
standardy jazzowe, utwory własne. Kon-
certuje z własnym zespołem.

tomasz stockiNgeR

Znakomity aktor teatralny i filmowy, po-
pularny dzięki roli doktora Lubicza w se-
rialu „Klan”. Ma na swoim koncie autorską 
płytę „Melodią wracasz do mnie”. 

haNNa śleszyńska

Gwiazda Kabaretu Olgi Lipińskiej, znana z koncertów for-
macji „Tercet, czyli kwartet” oraz licznych seriali telewizyj-
nych, tym razem we własnym recitalu piosenkarskim.

kRystyNa tkacz

 Aktorka ma na swoim muzycznym koncie dwie płyty:   
„W drodze pod wiatr”, „Złota Kolekcja”. Śpiewa Kurta Tuchol-
sky’ego. W 2013 została odznaczona Srebrnym Medalem Za-
służony Kulturze Gloria Artis.

faiRies

„Fairies” to międzynarodowa grupa, która istnieje od 2017 roku. W skład zespołu wchodzą dwie siostry Małgorzata Findysz – pianistka, 
wokalistyka i kompozytorka, Agnieszka Findysz- aktorka i wokalistka oraz amerykański gitarzysta i producent muzyczny Michael Latham. 
Cała idea zespołu Fairies to chęć podzielenia się ze światem własną wizją artystyczną i pokazania paralelnego świata fantazji, gdzie 
poprzez pracę każdy ma szansę wspiąć się na wyższy poziom i odnaleźć swoje „nowe ja”. Zespół z powodzeniem odbył już pierwsze 
koncerty w Polsce jak i w USA.
Utwory zespołu były grane już w Polskim Radio Rzeszów ( łącznie z audycjami live oraz materiałem przygotowanym z NYC), Radio FAMA 
(również audycja live). Aktualnie zespół znalazł się na liście przebojów „Będzie Głośno” Polskiego Radia Czwórka. W lutym 2019 w sieci 
pojawi się nowe nagranie wideo do utworu „All the things” a w marcu 2019 utwór pt „Never in my life”.
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Artyści Zagraniczni
aleXia (Włochy)

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

BoNey m feat sheyla BoNNick  (AngliA)

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

captaiN jack (niemcy)

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.

dR alBaN (SzWecjA)

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

shaRoN dooRsoN (holAndiA)

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

fUN factoRy (niemcy)

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”.

gazeBo (Włochy)

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

iN-gRid (Włochy)

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

 

lady coloRs (SłoWAcjA)

Trójka znanych piosenkarek z czołowych słowackich  
musicali, filmów, teatrów i projektów telewizyjnych.   
Sprawia, że grupa nadaje się na różnego rodzaju imprezy  
i uroczystości.

alizee (FrAncjA)

Dzięki nauce gry aktorskiej i śpiewu, stop-
niowo poznawała świat show biznesu, 
który wkrótce zaczął ją pociągać. Płyta 
“Gourmandises”, wydana w 2001 roku, 
okazała się ogromnym sukcesem. 

la BoUche (niemcy)

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”.
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looNa (holAndiA)

Holenderska wokalistka pop i tancer-
ka baletowa Została odkryta przez DJ-a  
i producenta - DJ Sammy’ego, który  
zdecydował się współpracować z Looną, 
kiedy usłyszał jej pierwszy hit - „Bailando”.

milli VaNilli (niemcy)

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”.

modeRN talkiNg Reolated (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. 

mR. pResideNt (niemcy)

Mr President to niemiecka dance–popo-
wa 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”.

NaNa (niemcy)

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.

fRaNcesco Napoli (Włochy)

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

NeNa (niemcy)

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

oceaNa (niemcy)

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.

Real mccoy (niemcy)

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

Rico saNchez & the gipsy kiNgs  
paRty (BelgiA)

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

kate RyaN (BelgiA)

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.

 limahl (AngliA)

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



37Artyści ZAgrAnicZni | rock & roll

septemBeR (SzWecjA)

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.

VeNgaBoys (holAndiA)

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

VelVet (SzWecjA)

Jennifer Petterson. Posiada bogate  
doświadczenie jako wokalistka, tancerka, 
choreografka. W 2005 roku zadebiutowa-
ła pierwszą płytą solową. W Polsce promo-
wana przez Radio Eska od 2006 roku.

Rock & Roll
Bajm

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

Big cyc

Znani z ironicznego podejścia do  
rzeczywistości, widowiskowych kon-
certów i happeningów. Muzycy  
wyrażają swą „wielką miłość” do znanych 
polityków.

BlUe cafe

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

de moNo

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.

foRmacja Nieżywych schaBUff

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

gaNg olseNa

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. 

saVage

Roberto Zanetti znany jako Savage –  
włoski piosenkarz, muzyk nurtu italo  
disco oraz eurodance classic. W 2020 
roku wydał nowy singiel “I Love You”,  
zadebiutował na 26. miejscu listy  
przebojów Polskiego Radia.

RoBeRto zUcaRo

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



38 Rock & Roll

jaywalk

Sentymentalna podróż w lata 80-te,  
w których triumfy święciły kapele takie jak 
Guns N’ Roses, Europe, Bon Jovi, Poison 
czy Def Leppard, a rock and roll opierał się 
przede wszystkim na dobrej zabawie.

kasa choRych

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

komBi

W początkowym okresie działalności  
grupa wykonywała muzykę z pogranicza 
stylów jazz-rock, fussion, rock. W końcu lat 
70. kojarzony był jako sztandarowy zespół 
Muzyki Młodej Generacji.

komBii

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

kasia kowalska

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

tomek „kowal” kowalski

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

lady paNk

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

lemoN

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.

jaRy oddział zamkNięty

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

iRa

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

ich tRoje

Nie trzeba nikomu przedstawiać tej trójki wyjątkowych ludzi. 
Zespół przez 25 lat zagrał kilka tysięcy koncertów w kraju i 
poza jego granicami, sprzedali blisko 12 milionów płyt
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loka

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„.

lomBaRd

Nagrał kilkanaście płyt sprzedanych  
w nakładzie kilku milionów egzempla-
rzy: Śmierć dyskotece, Live, Szara maść,  
Anatomia, Wolne od cła, Kreacje, Naj-
większe przeboje ’81-’91, Afryka, Deja’Vu,  
Live 20 lat - Przeżyj to sam. 

łzy

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.

mafia

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.

patRycja maRkowska

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

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”. 

mysloVitz

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

NocNa zmiaNa BlUesa

Grają niezwykle dynamicznie i żywioło-
wo. Lider uważany jest za  bluesmana nr 1  
w Polsce. Ich koncert to wspaniałe przez 
życie, duża dawka energii, radości ale też 
chwile refleksji.

oBstawa pRezydeNta

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

małgoRzata ostRowska

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

pectUs

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

peRfect

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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Red lips

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

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.

Rsc

Okrzyknięci przez media “Legendą  
Polskiej Sceny Rockowej”. Swoją działal-
ność artystyczną prowadzą w Rzeszowie 
od 1981 roku. 

VaRiUs maNX

Zespół ponownie powrócił na estradę, 
na przekór tym wszystkim, którzy wątpi-
li, że po kolejnych zmianach wokalistek,  
Varius Manx będzie jeszcze istniał na rynku  
muzycznym.

Video

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

Pierwszy w Polsce zespół, który powstał 
z myślą o płci pięknej i wszytkich tych 
dla których miłość jest sensem istnienia. 
Piosenki to przepiękne melodie napisa-
ne przez Tomka Luberta. Teksty stworzyły 
znane i cenione artystki.

waNda i BaNda

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

wilki

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

pieRsi

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

popaRzeNi kawą tRzy

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

Red heels

Jedyny żeński popowo-rockowym  
zespół smyczkowy w Polsce. Łączy on 
 świat  klasycznych instrumentów  
ze światem popu, muzyki rockowej,  
elektroniki oraz tańca. 
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Covery
aBBa coVeR BaNd

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

aBBa imitatioN

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

aNNa geRmaN coVeR

„Wędrującej Eurydyki” oparty na repertu-
arze Anny German w intencji przeniesie-
nia postaci Artystki w czasy współczesne.  
Całość w wykonaniu znakomitej aktorki 
Agnieszki Babicz.

aNNa jaNtaR imitatioN

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

pRzeBoje aNNy jaNtaR

Koncert „Przeboje Anny Jantar” śpiewa 
Anna Żebrowska wypełniony piosenkami  
śpiewanymi niegdyś przez niezapomnia-
ną „Bursztynową Dziewczynę” - Annę  
Jantar, artystkę kochaną do dziś przez  
liczne rzesze fanów w Polsce i za granicą.

BoNey m imitatioN

Zespół 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.

BaByloN

Show, na który składają się wszyst-
kie największe przeboje legendarnej 
grupy BONEY M. Koncerty to nie tylko 
muzyka ale także znakomity kontakt  
z publicznością. Muzycy pochodzą  
z Kamerunu, Republiki Konga i oczywi-
ście z Polski.

BUeNos amigos

Zespół ponownie powrócił na estradę, 
Zespół Buenos Amigos to żywiołowy  
i niezwykle kolorowy show latynoamery-
kański. W swoim repertuarze wykonuje 
największe przeboje muzyki latynoskiej.

chRząszcze

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

doN coRleoNe show

Artyści wykonują piosenki włoskie  
z repertuaru Adriano Celentano,  
Drupiego, Albano & Romina Pover,  
Zucchero. W programie artyści występują 
w strojach z okresu prohibicji amerykań-
skiej. Dużo humoru i dowcipów włoskich.

elVis imitatioN

Niezwykle dynamiczne koncerty  
„Polskiego Elvisa” - Arka Witkowskiego, 
cieszą się niespotykanym powodzeniem 
i uznaniem publiczności oraz kryty-
ków muzycznych, zarówno w Polsce jak   
i zagranicą.
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jamBo afRica

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

latiNo loVeRs

Mieszanka nastrojowych nut hiszpań-
skich Enrique Iglesiasa i zmysłowych  
ruchów tanecznych Ricky’ego Martina. 

lejdis Bez geNtelmeN

Lejdis-y są zespołem zawodowym  
a poprzez swój w pełni żeński skład  
także niesztampowym. Dziewczyny z klasą  
i bez kompleksów przełamują stereotypy 
męskiego świata muzycznego.

szaloNe gitaRy

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.! 

s.o.s.

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

the kiNg’s fRieNds

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!

the liVeRpool

Repertuar The Beatles na żywo. Świetne 
wykonanie przez polski kwartet niezapo-
mnianych piosenek.

the postmaN

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

tUmBliN’ flash. the RoliNg stoNes 
tRiBUte BaNd

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

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

izaBela szafRańska

Do sukcesu medialnego można zaliczyć 
jej udział w finale jednego z najbardziej 
znanych polskich programów telewi-
zyjnych „Must Be The Music” z zespołem  
EL SAFFRON.

jacek kawalec - joe cockeR

Wyjątkowy, multimedialny koncert  
solisty - Jacka Kawalca z towarzyszeniem  
dziesięcioosobowego zespołu znako-
mitych muzyków (sekcja rytmiczna,  
sekcja dęta i trzyosobowy żeński chórek)  
grających i śpiewających na żywo piosen-
ki Joe Cockera.
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One Man Show
joaNNa BaRtel

„Kobieta lepiej zbudowana niż Huta  
Katowice” – tak o sobie mówi w  
monologu kabaretowym znana aktorka. 
Można ją również zobaczyć na estradzie  
w refleksyjnych piosenkach przeplata-
nych tekstami kabaretowymi.

filip BoRowski

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

maRciN daNiec

Marcin Daniec jest jednym z najpopular-
niejszych satyryków w historii polskiego
kabaretu.

kRzysztof daUkszewicz

Współtworzył kabaret Gwuść.  
występował “Pod Egidą”, realizował  
programy w TV. Jest autorem kilkunastu 
książek.

paweł dłUżewski

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

jacek fedoRowicz

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

aNdRzej gRaBowski

Znany i lubiany aktor obdarzony  
wielkim talentem komediowym.  
Wykształcenie zdobył w krakowskiej 
PWST, którą  ukończył w 1974 roku.  
Występuje na scenach wielu polskich  
teatrów.

gRzegoRz halama

Artysta kabaretowy, komik, parodysta, 
również tekściarz i kompozytor. Od 1994 
roku działał jako „Kabaret Grzegorz Hala-
ma OKLASKY”. Stał się popularny najpierw 
w roli Śpiewającej Bakterii, a potem Pana 
Józka – hodowcy kurczaków.

kRzysztof jaRoszyński

Polski satyryk, twórca kabaretowy.  
W swoim dorobku ma około 300  
audycji radiowych i ponad 200 progra-
mów telewizyjnych. Jest autorem wielu 
scenariuszy.

wędRowNe gitaRy

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

wspomNieNie czesław NiemeN

Koncert poświęcony pamięci Czesława 
Niemena, w wykonaniu finalisty „Szansy 
na sukces”. 

żUki

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

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

tadeUsz Ross

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

Kabarety
BaBski kaBaRet

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…

feRajNa makUli

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

hity elity

Jerzy Skoczylas jeden z załozycieli  
kabaretu przedstawia największe Hity 
Elity. Wspólnie z nimi zaśpiewają 2 młode  
i utalentowane wokalistki.

kaBaRet koń polski

Regularnie pojawiają się w telewizji – 
zwłaszcza na Festiwalu Kabaretowym w 
Koszalinie, gdzie są gospodarzami. 

kaBaRet masztalskich

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

kaBaRet ot.to

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

jeRzy kRyszak

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.

maRiaN opaNia

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.
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kaBaRet pod wyRwigRoszem

Aktorzy teatrów krakowskich znudzeni 
poziomem polskiego kabaretu stworzyli 
formację, która udowadnia, że kabaret 
może być śmieszny. 

kaBaRet Rak

Dynamiczny program dla każdej  
publiczności. Krzysztof Hanke, Grze-
gorz Poloczek z Rudy Śląskiej, które  
bawią nas od 25 lat!

kaBaRet U Bacy

Jedyny w swoim rodzaju góralski powstał 
w 1992 r. Występuje nie tylko z własnym 
programem, ma również na swoim koncie 
działania ze znanymi aktorami i występy 
w telewizji. Jej członkowie lekko i zabaw-
nie prowadzą imprezy folklorystyczne.

iReNeUsz kRosNy

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.

zeNoN laskowik

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

opaNia i zBoRowski

Niesamowita viscomica tych dwóch  
popularnych  i znakomitych aktorów  
i dar rozśmieszania widzów w najnow-
szym programie kabaretowym.

spotkaNie z Balladą „my z kopydłowa”

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

kataRzyNa i cezaRy żak

Popularne aktorskie małżeństwo w życiu i na scenie tym  
razem w 60 minutowym show kabaretowym, na każdą  
okazję. Skecze, monologi, piosenki.

Prezenterzy
aRtUR aNdRUs

Legendarny gospodarz spotkań w 
warszawskiej „Piwnicy pod Haren-
dą”, konferansjer różnych imprez 
kabaretowych, a poza tym poeta,  
piosenkarz, dziennikarz.

piotR BałtRoczyk

Polski dziennikarz, poeta, piosenkarz, 
konferansjer, satyryk, prezenter telewizyj-
ny i radiowy

zygmUNt chajzeR

Znany z prowadzenia wielu turniejów  
telewizyjnych, programów radiowych  
i koncertów plenerowych.
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kataRzyNa cichopek

Aktorka, tancerka i prezenterka telewi-
zyjna. 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”.

maciej damięcki

Bawi i wzrusza swoją wirtuozerią w opo-
wiadaniu żartów co znakomicie pomaga 
mu w prowadzeniu koncertów.

kataRzyNa dowBoR

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

maciej dowBoR

Aktor młodego pokolenia, wszechstron-
nie uzdolniony, również jako prezenter  
i konferansjer.

jolaNta fajkowska

Dziennikarka i prezenterka telewizyjna, 
okazjonalnie aktorka.

kamil góRski

Od wielu lat związany z rozgłośniami  
w całej Polsce. Obecnie można go  
usłyszeć na antenie najpopularniejszej 
lokalnej stacji w naszym kraju – Radio  
Rekord FM. 

kRzysztof iBisz

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

jacek kawalec

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

maRciN kotyński

Dziennikarz muzyczny, związany zarówno 
z  rynkiem radiowym,  jaki telewizyjnym.

kRzysztof kwiatkowski

Młody wszechstronnie utalentowany  
aktor, piosenkarz i konferansjer. Prowadzi 
duże koncerty plenerowe, festiwale, jak 
również imprezy kameralne także w języ-
ku angielskim.

agata młyNaRska

Niezwykle popularna dziennikarka,  
konferansjerka i prezenterka telewizyjna.

maciej oRłoś

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

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

maRek siUdym

Znakomity aktor znany z filmów i seriali 
telewizyjnych, również w roli konferan-
sjera.

maciej smoliński

Pierwsza polska twarz i prezenter  
światowego kanału World Fashion. Jego 
telewizyjna specjalność to muzyka. 

tomasz stockiNgeR

Znany aktor teatralny, telewizyjny i filmowy. Równie  
świetniespełnia się w roli konferansjera.

maRia szaBłowska

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

kRzysztof szewczyk

Dziennikarz, prezenter telewizyjny, konferansjer, przedsię-
biorca oraz tłumacz języka szwedzkiego. Swoją popularność 
zawdzięcza prowadzeniu wielu programów m.in.: Jarmark, 
Dozwolone od lat 40 oraz Wideoteka Dorosłego Człowieka 
(w duecie z Marią Szabłowską), która istnieje do dziś.

hUBeRt URBański

Aktor, dziennikarz, prezenter radiowy i telewizyjny.  
Popularność wśród widzów zdobył prowadząc teletur-
niej „Milionerzy”. Był gospodarzem programu „Dla Ciebie 
wszystko”. Prowadził też program „Antena” oraz teleturniej 
„Piramida” w Polsacie.
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