
 

KLEZMER MUSIC 

AVIP GROUP MENAGEMENT  

Lidia Tele.: +48-790-517791 / Tolek +48-503-066-466  / Woytek +48-600-384750                                                                                                                                                         
Mail: avip@avip.pl / www.avip.pl  

Jewish KlezzJazz - Mrozek Klezmer Orchestra str.2 

Grupa Shalom str.3      

Woy Mrozek & Chanajki Klezmer Bend – Klezmerino str.4 

Chanajki Klezmer Band str.5 

Lomagos Klezmer Band str.6 

Temero Klezmer Band str.7 

Woy Klezmer Band & Poznański Chór Chłopięcy str.8 

Jacek Sykulski  Voices from the Past str.9-10 

1 

Muzyka jako uniwersalny język, rozumiany na całym świecie przez wszystkich i przez każdą nację, stanowi swoisty pomnik, 
wystawiony wszystkim, którzy ucierpieli podczas II Wojny Światowej, przede wszystkim zaś, całej społeczności żydowskiej. 

Repertuar powyższych zespołów i artystów siegą do korzeni muzyki klezmerskiej i przedstawia ją w jakże różny i piękny sposób. 
Oferta Klezmer Music to barwna  i ekscytująca podróż do krainy tradycji, historii, wyobraźni , fantazji  i ekspresji autorów                 

i wykonawców niniejszych projektów. 



 Jewish KlezzJazz 
Mrozek Klezmer Orchestra 
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Narracja języka muzycznego tego projektu jest syntezą muzyki klezmerskiej, medytacyjnej i jazzowej.  W niezwykły sposób łączy muzykę klezmerską 
z motywami cygańskimi, węgierskimi  i rumuńskimi. Jest więc swoistą syntezą różnych kultur muzycznych. W przejmujący sposób przenosi słuchaczy 
w przeszłość , a jednocześnie, poprzez swoją świeżą, uwspółcześnioną wersję oraz wysoki poziom wykonawczy dociera do ich dzisiejszej wrażliwości, 

dostarczając wielu artystycznych wrażeń.                                                                                                                                                                                   
Koszt koncertu 15 000 zł brutto. Na trasie koncertowej 14 000 zł brutto. Koncert można wykonać także bez wokalistki- koszt 12 000 zł brutto. 

Woy Mrozek clarinet/bas clarinet  
Iwona Białek vocal                   

M.aryjan Lomaha violin                    
Ihor Lomaha  dulcimer/ cymbały  

Piotr Wrombel piano            
Zbigniew Wrombel bas                 

Karol Szymanowski vibraphone    
Krzysztof Przybyłowicz drums 

Fiddler on the Roof La Haim 
Klezmer Csardas                              
Az der Rebe tanzt                

Meditation                               
Samuel’s Frailah                    

Klezmer No 3                                 
Klezmer Ballade                           
Yoshke fort awek                        

Klezmer open the concerto             
Belz                                                      

Bei mir bist Du schon                        
Die Kapelle                                   

Tarras Frailah 
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Linki Video & mp3:             
http://www.youtube.com/watch?v=usxfIiXxj8c  
http://www.youtube.com/watch?v=KxV2jI3lCqU    
https://soundcloud.com/avip-group/klezmer-csardas  



 

 

 

Grupa Shalom 
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Jerzy Karwowski – clarinet, sax soprano, flute                                        
Artur Banaszkiewicz – violin                                                                        

Henryk Łukaszewski – akordeon                                                           
Tomek Kasprzyk contrabass                                                                  

Jagoda Kram – vocal  /  Bogusław Łowiński – vocal 

 

Koszt z transportem 7 000 zł brutto plus jeden nocleg. Koszt podczas 
trasy koncertowej 6 000 zł brutto plus jeden nocleg. 
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Video:                      
http://www.youtube.com/watch?v=pVRY9b_lcZ0 

http://www.youtube.com/watch?v=gYleTap6YVw  



 Woy Mrozek & Grupa Chanajki 
KLEZMERINO 
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Skład:                                                                                                 
Woytek Mrozek klarnet, klarnet turecki, klarnet basowy                                                                    
Alicja Grabowska – śpiew, teksty w jej opracowaniu i wykonaniu              
Rafał Grabowski – akordeon                                                                   
Rafał Makarski – kontrabas                                                                   
Radosław Koper – skrzypce, altówka                                                  
Maciej Dziemski – perkusja, tarambuka 

Nowy program jest syntezą repertuaru i bogatego doświadczenia 
Woytka Mrozka i grupy Chanajka Klezmer Band. W programie 
między innymi: Fiddler on the Roof, Hora, Klezmer Tarras, Samuel’s 
Frailah, Frailah No3, Belz, Yoshke fort awek, Tumbalalajka, Bei mir 
bist Du schon, Bialystok majn hajm, Fiddler i więcej……. 

Linki Video:          
http://www.youtube.com/watch?v=usxfIiXxj8c        
http://www.youtube.com/watch?v=S1TtAIoothc        

Koszt koncertu z transportem wynosi  8 000 zł brutto plus jeden nocleg.   
Koszt koncertu podczas trasy koncertowej z transportem wynosi 7 000 zł 

brutto plus jeden nocleg. 
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 Chanajki Klezmer Band 
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Linki Video:       
http://www.youtube.com/watch?v=S1TtAIoothc              
http://www.youtube.com/watch?v=pkrbswRcvjI  

 

„Jesteśmy grupą klezmerską związaną                           
z Białymstokiem, utworzoną przez Rafała i Alicję 

Grabowskich po zdobyciu przez nich w 2006r. 
Złotych Cymbałów na Festiwalu Tradycji i Kultury 
Żydowskiej w Kazimierzu Dolnym. Chanajki 
powstały z fascynacji utworami granymi przez 

klezmerów i dla ocalenia od zapomnienia muzyki, 
pieśni jidysz i kompozycji związanych z żydowskimi 

twórcami z terenu Podlasia, a szczególnie 
Białegostoku.“ 

 

Skład:                                              
Alicja Grabowska – śpiew, teksty        
w jej opracowaniu i wykonaniu              
Rafał Grabowski – akordeon                        
Rafał Makarski – kontrabas                         
Radosław Koper – skrzypce, altówka                                          
Maciej Dziemski – perkusja, tarambuka 

Koszt koncertu z transportem wynosi 5 500 zł brutto plus jeden nocleg.                                 
Na trasie koncertowej koszt koncertu z transportem wynosi 4 500 zł brutto plus jeden 

nocleg. 



 Lomagos Klezmer Band 
 

Linki Video&mp3:  
http://www.youtube.com/watch?v=QH7Ed2E_D_4       
http://www.youtube.com/watch?v=gyX1oGigveY  

https://soundcloud.com/avip-group/klezmer-csardas  
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Zarówno pod względem obsady, doboru repertuaru jak i wysokiej jakości grupę 
Lomagos Band porównać można do zespołu braci Lokatosz. Autentyczność, energia        
i zachwycająca wirtuozeria towarzyszy wszystkim koncertom Lomagos Band. Grupę 
stworzyli bracia Ihor i Maryan Lomaha, którzy specjalizują się w odtwórstwie muzyki 

etnicznej Europy wschodniej i południowej, muzyki klezmerskiej i cygańskiej. 

Koszt koncertu z transportem wynosi 10 000 zł brutto plus jeden nocleg.                         
Na trasie 9 000 zł brutto plus jeden nocleg. 

Maryan Lomaha  violin / skrzypce  
Ihor Lomaha   dulcimer / cymbały 
Serhij  Humin  guitar / gitara 
Yurij  Romanom  piano / fortepian 
Serhij Fedorchuk   contrabass / kontrabas 

 

Fidler on the Roof, Klezmer Csardas, Taras Klezmer, 
Pappirosen Suite, Schindler’s List, Yiddishe Hassene, 

Tumbalalajka, Klezmer Suite 



 

 

Tempero Klezmer Band 
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!

TEMPERO'w'języku'hiszpańskim'"tempero"'oznacza'
przyprawę.)Muzyka)zespołu)tworzonego)przez)

czterech'krakowskich'artystów,'wywodzących'się''''''''''''
z!nurtów!jazzu!i!klasyki,!podobnie!jak!przyprawy,!silnie!

oddziałuje!na!zmysły.!Ekspresyjne,$jazzowe$aranżacje$
muzyki'klezmerskiej'na'skrzypce,'akordeon,'kontrabas'

i"instrumenty"perkusyjne,"powodują"u"słuchaczy"
niepowtarzalne,emocje.,Temperamentne,dźwięki,
przeplatają*się*z*pełnymi*łagodności.*Nieodłączną*

częścią'koncertów'TEMPERO,'są#znakomite#
improwizacje,muzyków.,Choć,każda,z,nich,pełna,

swobody'i'nonszalancji,'wspólnie'stanowią'niezwykle'
barwną'i'precyzyjną'mozaikę'dźwięków. 

Dominik'Bieńczycki':!violin!!/!skrypce!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Konrad!Ligas!–!accordion!/!akordeon!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Krzysztof!Augustyn!:!double!bass!/!bass!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Łukasz!Kurzydło!–!percussions!/!perkusja!

Wprogramie!największe!hity!muzyki!

klezmerskiej!!takie!jak:!Tumbalalajka,!

Belz,Illusion,!Eden,!Klezmer,!Jovano:Jovano,!

Wedding,!Klezmer!Medley,!Hora,!Kazimierz… 

 

Koszt koncertu z transportem wynosi 5 000 zł brutto plus jeden nocleg. Na trasie koncertowej  4 500 zł brutto plus jeden nocleg. 

Linki Video:                                   
http://www.youtube.com/watch?v=-EmIGc3g_4Q      
http://www.youtube.com/watch?v=BstE8i_78rA  



 Woy Klezmer Band  
& Poznański Chór Chłopięcy 
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Program ten jest syntezą trzech programów oraz trzech podmiotów wykonawczych: wirtuoza klarnetu Woytka Mrozka, klezmerskiej grupy Chanajki 
oraz Poznańskiego Chóru Chłopięcego Jacka Sykulskigo. Program jest niezwykłą, barwną historyczną i stylistyczną podróżą od tradycyjnych utworyów 
klezmerskich do tych nowo powstałych. W programie wysłuchają Państwo między innymi: Yoshke for awek, Belz, Tumbalalajka, Fidler on the Roof-

La Haim, Tarras Klezmer, Yankele, Jerusalem of Gold, Voices of the Past i więcej……… . Wszystko w nowych  opracowaniach na klarnet solo, 
klezmerski band i chór chłopięcy. 

W koncercie udział bierze około 60 osób.                                                
Koszt koncertu wynosi 22 000 zł brutto plus ciepły posiłek.         
Na trasie koncertowej koszt koncertu wynosi 19 000 zł brutto plus jeden nocleg. 

Linki Video:            
http://www.youtube.com/watch?v=S1TtAIoothc     
http://www.youtube.com/watch?v=ui0TT6M0OGE            
http://www.youtube.com/watch?v=usxfIiXxj8c   



 

 

Jacek Sykulski   
Voices from the Past 
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Koncert  Poznańskiego Chóru Chłopięcego z udziałem solisty Woytka Mrozka „ Głosy z przeszłości” jest muzycznym hołdem, poświęconym pamięci 
ofiar Powstania w Getcie Warszawskim.  „Głosy z przeszłości ” –  to koncert - symbol. Pracując nad jego programem postanowiliśmy wsłuchać się w to  
jak do nas przemawiają Ci, którzy dziś już tylko milczą… Repertuar koncertu został pieczołowicie skonstruowany tak, by oddać ducha i klimat tamtych 
czasów; wiele w nim  żydowskich tematów, o pięknie zdobionej, pełnej  melancholii  melodyce. „Głosy z przeszłości”(Voices from the past) to 
kompozycja Jacka Sykulskiego, napisana  10 lat temu z okazji 60. rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim, która w przejmujący sposób przywołuje 
pamięć o tamtych czasach i ludziach, którym przyszło mierzyć się z rzeczywistością, która ich przerastała.  Konstruując program nie mogliśmy pominąć 
postaci niezwykłej, krakowskiego ludowego poety i pieśniarza, Mordechaja Gebirtiga, przez wiele lat żyjącego i tworzącego w krakowskim getcie. 
Pozostawił po sobie około stu pieśni i wierszy. Podczas koncertu wykonane zostaną  cztery jego utwory, z najsłynniejszym chyba : Es brent. 

Linki Video:   
http://www.youtube.com/watch?v=ui0TT6M0OGE&list=PL325
D9EAC7174CC3F  
http://www.youtube.com/watch?v=VDzae4KLfVg                    



 

 

Jacek Sykulski   
Voices from the Past 
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W wielu utworach towarzyszyć 
będzie chórowi klarnecista,  
Woytek Mrozek, artysta 
słynący z niekonwencjonalnych 
pomysłów  i wielkiej 
muzycznej wyobraźni, 
nieustannie szukający nowych 
środków wyrazu.  

  
Cały koncert stanowić będzie 
swoistą muzyczną opowieść,           
z jednolitą stylistycznie 
narracją. Mamy nadzieję,        
że trafi do serc wszystkich 
odbiorców i stanowić będzie 
ważny krok w niemiecko- 
polsko-żydowskim pojednaniu. 
 

Propozycja programu  koncertu wykonanego 18.04.2013     
w Berlinie  z okazji                                                                    

70 rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim 

VOICES FROM THE PAST / GŁOSY Z PRZESZŁOŚCI 

1. S.Cohen, opr. J.Sykulski   -     Hatiqua 
2. trad., opr. M.Mc.Glynn  -        Media vita 
3. N.Shemer, opr. G.Aldema -     Jerusalem of Gold 
4. M.Gebirtig, opr. J.Sykulski –   Kinderyorn  (klarnet solo) 
5. M.Gebirtig, opr. J.Sykulski -   Yankele 
6. W.Mrozek – Medytation for clarinet solo and choir 
7. E.Whitacre -  Sleep 
8. H.Yablakoff, opr. J.Sykulski – Papirossen (klarnet solo) 
9. J.Sykulski -   Voices from the Past 
10. J.Sykulski -   Thousand winds  
11. J.Sykulski –   The Peace Meditation  (klarnet solo) 
12. M.Gebirtig, opr. J.Sykulski - Di sun is fargangen 
13. M.Gebirtig, opr. J.Sykulski - Es brent 
14. H.Seroka, opr. J.Sykulski -    Domine 
15. Z.Preisner, opr. J.Sykulski  -  Lacrimosa 

Jacek Sykulski dyrygent      
Woytek Mrozek klarnety   
Poznański Chór Chłopięcy 

Niniejszy program pozyskał 
sobie wiele ważnych 
rekomendacji m.in.:                

1  Rekomendacja Związku 
Gmin Wyznaniowych 
Żydowskich w RP oddział w 
Poznaniu. 

2  Rekomendacja 
Towarzystwa Przyjaźni 
Izrael-Polska / Tel Aviv 

3  Ambasady RP w Berlinie 

Koszt koncertu z transporetm wynosi 15 000 zł brutto plus 
ciepły posiłek dla 50 osób.  

Na trasie koncertowej koszt z transportem wynosi 14 000 zł 
brutto plus jeden nocleg. 


