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STR.1 

KONTAKT: AVIP MENAGEMENT                                                                                                            
Wojtek +48-600-384750 
Tolek + 48-503-066466 
Lidia + 48-790-517791 

MAIL: avip@avip.pl      www.avip.pl 



 WOYTEK	  MROZEK	  	  MISSA	  SOLEMNIS	  SANDOMIRIENSIS	  
Beati	  Mundo	  Corde	  dla	  JPII	  

 

WYKONAWCY:	  

Agata	  Sava	  mezzosopran	  

Anita	  Rywalska	  Sosnowska	  sopran	  

Maksymilian	  Mrozek	  sopran	  
chłopięcy	  

Vasyl	  Ponaida	  tenor	  

Józef	  Frakstein	  bas	  

Ork.	  Filh.	  Lwowskiej	  lub	  

Elbląska	  Ork.	  Kameralna	  

Chór	  Gloria,	  Płocki	  Chór	  Juventus	  

Msza	   została	   skomponowana	   w	   pierwszą	   rocznicę	  
śmierci	   JPII.	   Zamówiona	   została	   przez	   miasto	  
Sandomierz	  z	  okazji	  odsłony	  postumentu	  JPII	  oraz	  z	  
okazji	   1000	   lecia	   Chrześcijaństwa	   w	   Polsce.	  
Prawykonanie	  miało	  miejsce	  w	  Sandomierzu	  w	  2006	  
oraz	  na	  Świętym	  Krzyżu	  pod	  Kielcami.	  	  

	  
 

STR.2 

KONTAKT: AVIP MENAGEMENT                                                                                                            
Wojtek +48-600-384750 
Tolek + 48-503-066466 
Lidia + 48-790-517791 

MAIL: avip@avip.pl      www.avip.pl 

Linki Video: 
http://www.youtube.com/watch?v=weGeWAw8kWU    
http://youtu.be/QT9-NwaLgUw         
http://youtu.be/fqyfzAn4zYc           
http://youtu.be/eJaS4esTuT4     



 Wielka	  Koncertowa	  Msza	  Papieska	  dla	  JPII	  
Błogosławienie	  Czystego	  Serca	  

Muzyka	  Woytek	  Mrozek	  /	  	  Słowa	  Bogusław	  Żmijewski	  

	  	  	  	  	  	  Dzieło	  można	  wykonać	  w	  czterech	  wariantach:	  

1 Pełna	  obsada:	  Ork.	  45	  osób,	  dwa	  chóry,	  5	  solistów,	  dyrygent.	  Koszt	  
z	  transportem	  55	  000	  zł	  brutto.	  Plus	  1	  nocleg.	  

2 Kameralna	  obsada:	  Ork.	  32	  osoby,	  jeden	  chór,	  4	  solistów,	  dyrygent.	  
Koszt	  z	  transportem	  42	  000	  zł	  bruto.Plus	  1	  nocleg.	  

3 Kameralnie	  obsada	  nr2:	  Ork.	  30	  osób,	  jeden	  chór	  kameralny,	  3	  
solistów,	  dyrygent.	  	  Koszt	  z	  transportem	  	  	  	  37	  000	  zł	  brutto.	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Plus	  1	  nocleg.	  

4 Kameralnie	  obsada	  nr3:	  Ork.	  25	  osób,	  chór	  20	  osób,	  2	  solistów.	  
Koszt	  z	  transportem	  	  28	  000	  zł	  brutto.	  	  Plus	  1	  nocleg.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  Podczas	  trasy	  koncertowej	  każda	  wersja	  jest	  tańsza	  o	  4	  000	  zł.	  	  

	  

 

	  
 STR.3 

KONTAKT: AVIP MENAGEMENT                                                                                                            
Wojtek +48-600-384750 
Tolek + 48-503-066466 
Lidia + 48-790-517791 

MAIL: avip@avip.pl      www.avip.pl 



 WOLFGANG	  AMADEUS	  MOZART	  REQUIEM	  
MUZYKA	  PRAWOSŁAWNA	  

	  

 

	  
 STR.4 

Magdalena Witczak    Agata Sava                 
sopran                         mezzosopran 

Vasyl Ponajda        Aleksander Forkushak  
tenor                        bas-baryton 

W pierwszej części koncertu w wykonaniu 
chóru A Cappella znjadują się kompozycje 
muzyki prawosławnej ukraińskich I rosyjskich 
kompozytorów.  

W drugiej części koncertu wykonane zostanie 
dzieło wszechczasów Requiem W.A. Mozarta. 

Koncert może być dwu i jednoczęściowy. 
Obsada solistów jest także do wcześniejszego 
usgodnienia i zależy od terminów naszych 
artystów.  

Koszt kompletnego koncertu z lub bez muzyki 
prawosławną wynosi z transportem                  
29-32 000 zł brutto. W zależności od wielkości 
chóru i wyboru solistów.  

Koncert  samej muzyki prawosławnej w 
wykonaniu chóru wynosi z transportem         
14 000 zł brutto. Plus jeden nocleg. 

Wykonanie program jest możliwe również z 
innymi orkiestrami, chórami i solistami, z 
którymi od lat współpracujemy. 

Orkiestra Kameralna Harmonia Nobile 

Chór Woskrasjenia z Iwano-Frankiwska 

KONTAKT: AVIP MENAGEMENT                                                                                                            
Wojtek +48-600-384750 
Tolek + 48-503-066466 
Lidia + 48-790-517791 

MAIL: avip@avip.pl      www.avip.pl 

Linki Video:                                          
http://youtu.be/AmNfVqS2d7k 



 JOHAN	  SEBASTIAN	  BACH	  
WIELKA	  MSZA	  h-‐moll	  

 

 
 

	  
 

STR.5 

Wykonawcy: 

Wolodymir Syvohip  dyrygent                     
Renata Johnson sopran                        
Julia Mychajlova mezzosopran                   
Nikola Tasyshyn  tenor        
Aleksander Fedorchuk bas-baryton 

Orkiestra Filharmonii Lwowskiej        
Chór Filh. Lwowskiej Gloria 

 

Koszt pełnej wewrsji  i pełnej obsady z 
transportem wynosi 32-34 000 zł brutto. 
Plus jeden nocleg. 

Zależy od kosztów podróży. 

KONTAKT: AVIP MENAGEMENT                                                                                                            
Wojtek +48-600-384750 
Tolek + 48-503-066466 
Lidia + 48-790-517791 

MAIL: avip@avip.pl      www.avip.pl 

Linki Video:                                   
http://youtu.be/7DQhBOE6FtY                       
http://youtu.be/M1BBdD1HXPE                     
http://youtu.be/lh1N-EvXnOw        



 JOHAN	  SEBASTIAN	  BACH	  
MAGNIFICAT	  

 

 

	  
 

Wykonawcy: 

Woytek Mrozek  dyrygent                     
Natalia Arbuzova sopran                        
Julia Mychajlova mezzosopran                   
Nikola Tasyshyn  tenor        
Aleksander Fedorchuk bas-baryton 

Orkiestra Filharmonii Lwowskiej INSO 
Chór Filh. Lwowskiej Gloria 

 

Koszt pełnej wewrsji  i pełnej obsady z 
transportem wynosi 32-34 000 zł brutto 
Plus jeden nocleg. 

Zależy od kosztów podróży. 

KONTAKT: AVIP MENAGEMENT                                                                                                            
Wojtek +48-600-384750 
Tolek + 48-503-066466 
Lidia + 48-790-517791 

MAIL: avip@avip.pl      www.avip.pl 



 GIOVANI	  BATTISTA	  PERGOLESI	  
STABAT	  MATER	  

 

	  
 

STR.7 

 

Koszt pełnej wewrsji  i pełnej obsady z 
transportem wynosi 22-24 000 zł brutto. 
Plus jeden nocleg. 

Zależy od kosztów podróży- odległości. 

Wykonawcy: 

Sergiej Burko  dyrygent                     
Michaela di Catalano sopran                        
Agata Sava mezzosopran                    

Orkiestra Filharmonii Lwowskiej   
Wirtuozi Lwowa  

Bazylika Katedralna w Sandomierzu 2012 

KONTAKT: AVIP MENAGEMENT                                                                                                            
Wojtek +48-600-384750 
Tolek + 48-503-066466 
Lidia + 48-790-517791 

MAIL: avip@avip.pl      www.avip.pl 

Linki Video:                            
http://youtu.be/ns7h21eOtHQ                               



 CARL	  ORFF	  
CARMINA	  BURANA	  

 

 

	  
 

Dzieło Carla Orffa Carmina Burana to 
wielkie artystyczne wydarzenie, które każde 
miasto, każdy organizator powinni 
zaprezentować swojej miejscowej 
publiczności. Ciekawa obsada, barwna 
instrumentacja i perfekcyjne wykonanie 
działa przez  Orkiestrę Lwowskiej 
Filharmonii, Chór Gloria i znakomitych 
solistów to niecodzienna uczta duchowa. 

Artyści prezentowali dzieło na ważnych 
festiwalach ukraińskich oraz w wielu krajach 
Unii Europejskiej, gdzie pzyskali sobie wiele 
świetnych opnii  miejscowej prasy i krytyki. 

 

Wykonawcy: 

Wolodymir Syvohip dyrygent                     
Magdalena Witczak sopran                        
Vasyl Ponaida tenor        

Orkiestra Filharmonii Lwowskiej        
Chór Filh. Lwowskiej Gloria Koszt wykonania dzieła z transportem 

wynosi 38 – 40 000 zł brutto.                         
Plus jeden nocleg. 

Koszt zależy od kosztów podróży. 

	   Linki Video:                
http://youtu.be/GXFSK0ogeg4 

KONTAKT: AVIP MENAGEMENT                                                                                                            
Wojtek +48-600-384750 
Tolek + 48-503-066466 
Lidia + 48-790-517791 

MAIL: avip@avip.pl      www.avip.pl 



 MUZYKA	  PRAWOSŁAWNA	  
 

 
 

	  
 

STR.9 

Koncert muzyki prawosławnej ukraińskich i rosyjskich 
kompozytorów w wykonaniu  tamtejszych, profesjonalnych chórów 
oddaje autentyczny charakter tej stylistyki. Rodzaj i sposób emisji 

prowadzenia głosu oraz siła i ekspresja brzmienia zespołów 
chóralnych są zupełnie inne w porównaniu np. do polskich, czy 
niemieckich chórów. Muzyka prawosławna cieszy się wileką 

sympatią i zainteresowaniem melomanów. 

Chór Woskrasjenia miasta Równe Chór Filharmonii Lwowskiej Gloria 

Chór Woskrasjenia z Ivano-Frankivska Chór Trembita za Lwowa 

Chór miasta Równe 

Koszt koncertu z transportem wynosi w zależności od 
wyboru chóru 14 000 – 18 000 zł brutto. 

KONTAKT: AVIP MENAGEMENT                                                                                                            
Wojtek +48-600-384750 
Tolek + 48-503-066466 
Lidia + 48-790-517791 

MAIL: avip@avip.pl      www.avip.pl 

Linki Video:                                     
http://youtu.be/8IqiHUXmDZg            
http://youtu.be/liNVpmMcYjM              
http://youtu.be/vw4ktkF2dmM 



 JACEK	  SYKULSKI	  
POZNAŃSKI	  CHÓR	  CHŁOPIĘCY	  

 

 

	  
 STR.10 

Propozycja programu  koncertu wykonanego w Berliniez okazji                        
70 rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim 

VOICES FROM THE PAST  / GŁOSY Z PRZESZŁOŚCI 

S.Cohen, opr. J.Sykulski   -     Hatiqua 
trad., opr. M.Mc.Glynn  -        Media vita 

N.Shemer, opr. G.Aldema -     Jerusalem of Gold 
M.Gebirtig, opr. J.Sykulski –   Kinderyorn  (z klarnetem) 

M.Gebirtig, opr. J.Sykulski -   Yankele 
E.Whitacre -  Sleep 

H.Yablakoff, opr. J.Sykulski – Papirossen (z klarnetem) 
J.Sykulski -   Voices from the Past 

J.Sykulski -   Thousand winds 
J.Sykulski –   The Peace Meditation (z klarnetem) 
M.Gebirtig, opr. J.Sykulski - Di sun is fargangen 

M.Gebirtig, opr. J.Sykulski - Es brent 
H.Seroka, opr. J.Sykulski -    Domine 

Z.Preisner, opr. J.Sykulski  -  Lacrimosa 

Woytek Mrozek klarnet / klarent turecki                                                            
Jacek Sykulski dyrygent / kompozytor                                                          

Poznański Chór Chłopięcy  

Koszt koncertu z transportem wynosi   17 000 zł brutto 

Plus ciepły posiłek dla 48 osób. 

KONTAKT: AVIP MENAGEMENT                                                                                                            
Wojtek +48-600-384750 
Tolek + 48-503-066466 
Lidia + 48-790-517791 

MAIL: avip@avip.pl      www.avip.pl 

Linki Video:                            
http://youtu.be/Z57l11YDcG0        
http://youtu.be/ui0TT6M0OGE    



 

 

Muzyka	  Sakralna	  Kameralnie	  
 

 
KONTAKT: AVIP MENAGEMENT  WOJTEK +48-600-384750 

MAIL: avip@avip.pl      www.avip.pl 

	  
 

STR.11 

G.B. Paergolesi STABAT MATER 

Anita Rywalska-Sosnowska sopran           
Agata Sava  mezzosopran              
Kwintet Kameralistów Śląskich  

Koszt koncertu z transportem          
wynosi 10 000 zł brutto.  

 Muzyka Sakralna                                     
Magdalena Witczak – sopran                         

Paweł Hulisz – trąbka                                   
Kwintet  „Tesori di musica”                                      

Katarzyna Kowacz – I skrzypce                         
Ziętek Julia – II skrzypce                         

Tymendorf Krzysztof – altówka                
Kuczewska Aleksandra – wiolonczela           

Damian Wdziękoński – kontrabas                 
Elżbieta Kulińska – klawesyn 

A.Scarlatti   Su le sponde del Tebro (sopran , trąbka, 
smyczki i b.c.) 22’ 

G.F.Haendel  Uwertura D-dur (smyczki i b.c.) 12’ 

G. Torelli  Sonata a 5 (trąbka solo, smyczki i b.c.) 7’ 

J.F.Haendel  Rejoice greatly - aria z Oratorium Mesjasz 
(sop., smyczki i b.c.) 5’ 

G. Ph. Telemann  Sonata D-dur (dwoje skrzypiec i b.c.) 

M.Czerniewicz    I noc Cię otoczy jak światło - kantata 
stylizowana na barok (sop., trąbka, smyczki i b.c.) 12’ 

Koszt koncertu z transportem wynosi 9 000 zł brutto 

 

 

Autentyczny śpiew białogłosowy w 
wykonaniu zespołu Horyna z miasta Równe 
to unikalne zjawisko muzyczne. 
Białogłosowy śpiew Horyny, to wachlarz 
melodii i motywów dawnych kultur Europy 
wschodniej. Jedyna i  niepowtarzalna magia, 
która urzeka już od pierwszych dźwięków, 
czyni z członków Horyny alchemików, 
przywołujących swoim śpiewem sielski czas  

Program: Muzyka cerkiewna, pieśni Polesia 
pieśni wiosenne, żniwne i obrzędowe. 

Koszt koncertu z transportem 12 000 zł 
brutto plus jeden nocleg. 

 

Grupa Horyna 


