
AVIP to dynamika, różnorodność, innowacyjność, kompetencja 
w organizacji koncertów, eventów, wydarzeń małych i dużych, tras 

koncertowych, festiwali, konferencji, wszelkich imprez,
działalności konsultingowej i edukacyjnej.

Kochamy to co robimy !!!

AVIP Group



Wstęp

Szanowni Państwo,

Pozwólcie sobie i swojej publiczności na kilka godzin relaksu i piękna, gwarantowanych przez chętnie słuchane 
arcydzieła słynnych kompozytorów, przedstawienia baletowe, operetkowe oraz widowiska muzyczno-teatralne,  
jak i  niezwykle ciekawe, nowatorskie projekty muzyczne współczesnych twórców i wirtuozów. To wszystko w uroczystej 
atmosferze wypełnionej po brzegi sali koncertowej.

AAVIP Group to dynamika, różnorodność, innowacyjność, kompetencja w organizacji koncertów, eventów, wydarzeń 
małych i dużych, tras koncertowych, festiwali, konferencji, spotkań integracyjnych, wszelkich imprez, działalności 
konsultingowej, promocyjnej, poligraficznej, wydawniczej i edukacyjnej.

AVIP jest jedną z nielicznych firm na rynku polskim, która proponuje kompleksową obsługę małych i wielkich wydarzeń 
artystycznych dla korporacji, firm, miast, festiwali, centrów i ośrodków kultury. Nasze długoletnie i wszechstronne 
doświadczenie w organizacji gwarantuje sprawność naszych działań. Wśród naszych programów oferujemy koncerty 
ssylwestrowe i noworoczne w klasycznym wiedeńskim, broadway’owskim lub w dowolnie wybranym przez Państwa stylu, 
koncerty muzyki filmowej, całoroczne, świąteczne oraz okazjonalne koncerty symfoniczne, oratoryjne, kameralne, 
przedstawienia baletowe, operetkowe i operowe,  produkcje i showy z orkiestrą lub big-bandem, solistami i tancerzami, 
muzykę romską, muzykę klezmerską, muzykę etniczną świata, koncerty i projekty jazzowe, eventy w stylu lat 40-tych 
z muzyką swingową, oraz popularne koncerty polskich i zagranicznych gwiazd muzyki pop.

Założycielem i dyrektorem artystycznym AVIP Group jest dr Wojciech Mrozek. Jego niezwykły talent artystyczny, miły 
ii komunikatywny sposób bycia, kompetencja oraz 20-letnie doświadczenie artystyczno-impresaryjne pozwoliły nam 
na produkcję międzynarodowych projektów i showów muzycznych podziwianych na całym świecie. Nasze działania 
prowadzimy z wielkim oddaniem, rzetelnością, kompetencją i czujnością, co cieszy się zaufaniem i szacunkiem naszych 
klientów i partnerów.

Cieszymy się na spotkanie z Państwem!

                                          AVIP Group
                                          dr Wojciech Mrozek i wszyscy pracownicy



W programie tym znajdują się największe przeboje operetki, opery jak i musicalu. Jest to koncert bisów w pigułce. W programie znajdują się kompozycje Straussa, 
Lehara, Kalmana, Verdiego, Pucciniego, Bernsteina, Bocka, Gershwina, m.in.: Uwertura z operetki Zemsta Nietoperza, Walc Nad pięknym modrym Dunajem, Marsz 
Radetzki, Usta milczą dusza śpiewa, Brindisi, Brunetki Blondynki, La Spagniola, La Danca, Granada, O Sole mio, Nessun Dorma, Duet kwiatowy, To Night, New York, 
Przetańczyć całą noc, Besame mucho, tango Youkali, Skrzypek na dachu, Tańce węgierskie i więcej…

Wykonawcy:
Woytek Mrozek    dyrygent / klarnet solo
Anita Rywalska    sopran
AAgata Sava     mezzosopran
Vincent Schirrmacher  tenor z opery wiedeńskiej

Para lub 2 pary baletowe z Opery Lwowskiej.

Orkiestra Symfoniczna / Kameralna Filharmonii Lwowskiej INSO lub Filharmonii Dolnośląskiej.

AVIP Group posiada w swoich szeregach wielu wspaniałych solistów-wokalistów, których można dopasować do możliwości oraz oczekiwań kontrahentów.

Rezerwacja terminów:
Lidia Targowska
+48 790 517 791
Email: lidia@avipgroup.com
Woytek Mrozek 
+48 600 384 750
Email: Email: woytek@avipgroup.com

Koncerty Galowe

Pod gwiazdami 
Wiednia i Broadway’u

www.avip.pl



SOLIŚCI KONCERTÓW 
NOWOROCZNYCH I GALOWYCH
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TENORS BEL’CANTO powstała na kanwie projektu grupy Il Divo. Grupa posiada 
w swoim repertuarze największe światowe przeboje w doskonałym opracowaniu na cztery głosy męskie. 
Każdy koncert jest wielkim świętem muzyki wokalnej, a publiczność uwielbia ich głosy 
oraz estetyczny wizerunek. W programie można usłyszeć utwory wokalne takie jak: Nessun Dorma, 
No puede Ser, Granada, O sole mio, Mamma, O surdato n’namurato, Parlami d’amore Mariu, 
CCaruso, Besame Mucho, Nella Fantasia, La donna e mobile, Passera, My Way, Unbreake my Heart, 
Time to say good bye i wiele więcej… Tenors Bel’Canto:

Vasyl Ponayda tenor
Roman Trokhymuk tenor

Taras Hlova tenor
Roman Antonyuk baryton

Volodymyr Kudovba tenor (rezerwowy)Rezerwacja terminów:
Lidia manager +48 790 517 791  /  Email: lidia@avipgroup.com
Woytek +48 600 384 750  /  Email: woytek@avipgroup.com

Możliwości wykonania koncertu są następujące:

• z orkiestrą symfoniczną i sekcją rytmiczną,• z orkiestrą kameralną lub smyczkową i sekcją  
 rytmiczną,
• z zespołem estradowym Wysoki Zamek,• z sekcją rytmiczną i profesjonalnym 
  podkładem,
• z samym podkładem nagranym przez 
 orkiestrę symfoniczną i sekcję rytmiczną.

Koncerty Galowe

Grupa TENORS BEL’CANTO
Grupa Wysoki Zamek

World Hit’s

www.avip.pl



Projekt Trzy Divy tworzą trzy wybitne osobistości polskiej sceny wokalnej: od lewej Edyta 
Piasecka, Anita Rywalska i Agata Sava. Program powstał na kanwie muzyki operowej, operetkowej, 
musicalowej oraz popularnej. To absolutnie koncert bisów w pigułce. Trzy Divy to także wyjątkowo 
piękne kobiety. Podczas koncertów z ich udziałem widzom trudno skupić się tylko na muzyce. Gwiazdy 
polskiej sceny wokalnej obok wielu wrażeń i uniesień duchowych dostarczają także wielu miłych 
wrażeń estetycznych.

ŚŚpiewaczkom towarzyszyć mogą: orkiestra symfoniczna, kameralna, salonowa, sekcja rytmiczna 
z podkładem lub sam profesjonalny podkład z nagraniem pełnej orkiestry symfonicznej z sekcją.  
Możliwe są koncerty w salach koncertowych oraz plenerowe.

Rezerwacja terminów:
Lidia manager +48 790 517 791  /  Email: lidia@avipgroup.com
Woytek +48 600 384 750  /  Email: woytek@avipgroup.com

Program
E. Cannio   O surdato n’namurato
Ch. Gounod   Romeo i Julia - Je veux vivre
G. Bizet    Habanera / Opera Carmen
G. Bizet    Gypsy Song / Opera Carmen
E. Bixio    Mamma
GG. Rossini   Il bacio / aria Rozyny
A. Lara    Granada
G. Puccini   O mio babino caro
G. Puccini   „Vissi d’arte vissi d’amore”
V. Bellini   Norma Casta Diva
CL. Franc   Panis Angelicus
F. Lehar    Guidita - Meine Lippen
FF. Lehar    Kiedy skrzypki grają - Csardasz
F. Lehar    Csardas - Csardas
L. Delibes   Duet kwiatowy - Lakme
J. Offenbach   Barcarola
G. Verdi    Brindisi
E. Moricone   Nella Fantasia
D. Foster   Tell Him Duet
CC. Valasques   Besame Mucho
E. Capua   O sole mio
L. Bernstein   Tonight
L. Bernstein   Somewhere
A.L. Weber   Dont cry for me Argentina
A.L. Weber  Music of the night
H. Mancini   Moon River
FF. Loewe   Przetańczyć całą noc
V. di Chiara   La Spagniola
K. Weill    Youkali
R. Leoncavallo  Mattinata
G. Sartori   Time to say good bye

Koncerty Galowe
Trzy Divy

    Edyta Piasecka sopran
    Anita Rywalska sopran
    Agata Sava  mezzosopran 
       

Najpiękniejsze arie, duety i tria operowe,
opeoperetkowe, musicalowe i muzyki popularnej.

www.avip.pl



Agata Sava ma w swoim dorobku role w wielu premierach operowych: Carmen w Carmen 
G. Bizeta (Brno); Carewicz Fiodor w Borysie Godunowie M. Musorgskiego (Praga); Siebel w Fauście 
Ch. Gounoda (Praga); Książę Orłowski w Zemście Nietoperza J. Straussa (Isny); Dorabella w Cosi 
fan tutte W.A. Mozarta (Praga). Artystka koncertuje od 20 lat na całym świecie. W latach 2006-2014 
mieszkała w USA, gdzie powstało szereg wspaniałych produkcji i showów. Jednym z nich jest 
prezentowany Państwu Show - Od Opery do Broadway’u, w którym można wysłuchać największych, 
najpiękniejsnajpiękniejszych i najbardziej lubianych arii oraz pieśni w niezwykłym i mistrzowskim wykonaniu Agaty 
Savy! Program można wykonać w różnych układach: z orkiestrą symfoniczną lub kameralną, 
smyczkową z sekcją, z kwartetem, triem, w duecie z pianistką lub z profesjonalnym podkładem 
muzycznym nagranym przez orkiestrę symfoniczną i big band. Do podkładu można dodać dowolną małą 
obsadę. Często artystka wykonuje show samodzielnie tylko z podkładem.

Rezerwacja terminów:
Lidia manager +48 790 517 791  /  Email: lidia@avipgroup.com
Woytek +48 600 384 750  /  Email: woytek@avipgroup.com

Program:
1.  A. Lara Granada
2. G. Bizet Habanera / Opera Carmen
3. G. Bizet Gypsy Song / Opera Carmen
4. C. Saint Saens Sanson a Dalila
5. W.A. Mozart Voi ce sapete / Non so piu
66. F. Lehar Guidita - Meine Lippen
7. F. Lehar Kiedy skrzypki grają Csardasz
8. F. Lehar Csardas-Csardas
9. E. Moricone Nella Fantasia
10. N. Rota Vocalise
11. E. Bixio Mamma
12. C. Valasques Besame Mucho
1313. E. Capua O sole mio
14. G. Puccini O mio babino caro
15. L. Bernstein Tonight
16. G. Gershwin Summertime
17. H. Mancini Moon River
18. F. Loewe Przetańczyć całą noc
19. V. di Chiara La Spagniola
220. J. Kander Cabaret
21. R. Leoncavallo Mattinata
22. J. Kander New York
23. D. Martin That’s Amore
24. L. Gugliemi La vie en Rose
25. G. Sartori Time to say good bye

Koncerty Galowe

AGATA SAVA SHOW
Mezzosoprano

Od Opery do Broadway’u 



Niniejszy program jest kwintesencją najpiękniejszych walców, polek, arii operetkowych Straussa, 
Kalmana i Lehara oraz najpiękniejszych arii i duetów z oper Verdiego i Pucciniego. Skrzypek Maxim 
Stepanenko wciela się w postać Johanna Straussa i brawurowo z niezwykłą muzykalnością wykonuje 
jego największe szlagiery. Solistami wieczoru są znakomici polscy wokaliści sceny operowej 
i operetkowej Swietlana Kaliniczenko i Leszek Świdziński. Ich talent jak niezwykle pięknie brzmiące głosy 
podziwiała publiczność wielu krajów Europy i świata.

Rezerwacja terminów:
Lidia manager +48 790 517 791  /  Email: lidia@avipgroup.com
Woytek +48 600 384 750  /  Email: woytek@avipgroup.com

Koncerty Galowe
VIVA WIEDEŃ 
VIVA VERDI

   Swietlana Kaliniczenko  sopran
   Leszek Świdziński  tenor
   Maxim Stepanenko   skrzypce solo
   Orkiestra Kameralna INSO 
      lub Septet INSO

www.avip.pl



Johann Kruk   skrzypce
Renata Johnson  sopran
lub
Natalia Kughar  sopran
Michailo Malafij   tenor
Orkiestra Kameralna (16 osób)
PPara taneczna

Johann Strauss Show to wierne odtworzenie tradycji noworocznych koncertów utrzymanych w stylu 
wiedeńskim. Program prowadzi wirtuoz skrzypiec Johann Kruk, który swoje doświadczenie zdobywał 
jako koncertmistrz i solista Austriackiej Straussowskiej Orkiestry Kameralnej koncertując w wielu 
krajach świata.

W programie obok znakomitego skrzypka występują soliści - wokaliści, para lub pary taneczne (soliści 
baletu opery lwowskiej) oraz typowa straussowska orkiestra kameralna INSO.

ZZapraszamy więc do jednego z wiedeńskich ogrodów, gdzie zabrzmią dla Państwa najpiękniejsze 
uwertury, walce, polki, marsze a także arie i duety z operetek Straussa, Lehara, Kalmana oraz inne 
przeboje muzyki salonowej.

Rezerwacja terminów:
Lidia manager +48 790 517 791  /  Email: lidia@avipgroup.com
Woytek +48 600 384 750  /  Email: woytek@avipgroup.com

Koncerty Galowe

Johann Kruk
Johann Strauss Show

www.avip.pl



Wykonawcy:
Maxim Stepanenko  skrzypce
Alina Zakhodyakina  sopran
lub
Swietlana Kaliniczenko   sopran
Oskar Jasiński    tenor
OrkiOrkiestra Kameralna (16 osób)
Para taneczna

Rezerwacja terminów:
Lidia Targowska
+48 790 517 791
Email: lidia@avipgroup.com

Woytek Mrozek 
+48 600 384 750
Email: Email: woytek@avipgroup.com

Program ten nadaje się doskonale do programów noworocznych koncertów jak i do wszelkich koncertów 
okolicznościowych i plenerowych np. na dni miast.
W programie obok znakomitego skrzypka występują soliści - wokaliści, para lub pary taneczne (soliści 
baletu opery lwowskiej) oraz orkiestra kameralna Lwowscy Wirtuozi lub Harmonia Nobile. 
W programie usłyszą Państwo najpiękniejsze uwertury, walce, polki, marsze oraz arie i duety z operetek 
Straussa, Kalmana i Lehara oraz tańce węgierskie, rumuńskie i muzyka cygańska.

Koncerty Galowe

Maxim Stepanenko
Z Budapesztu do Wiednia

www.avip.pl



„WIECZÓR W KRAINIE CZARDASZA” jest niecodzienną okazją możliwości 
obcowania z muzyka cygańską w całym spektrum jej barw i kolorytu. Mogą Państwo posłuchać 
artystycznie opracowanych, wirtuozowskich i niezwykle efektownych utworów skrzypcowych 
inspirowanych folklorem cygańskim z różnych krańców Europy. Dodatkową atrakcją jest 
koncertowa fantazja na tematy J. Bocka z bardzo popularnego musicalu „SKRZYPEK NA 
DACHU’’, jak i parafraza hebrajskiej pieśni „HAVAH NAGILAH” będące stylizacją folkloru 
żżydowskiego. Możliwa jest opcja z udziałem wokalistki w koncercie. Wykonawcy zabiorą Państwa 
w czarującą muzyczną podróż śladami taborów cygańskich, zapewniając gorącą atmosferę 
i pełen artystycznych wrażeń wieczór.

Rezerwacja terminów:
Lidia manager +48 790 517 791  /  Email: lidia@avipgroup.com
Woytek +48 600 384 750  /  Email: woytek@avipgroup.com

Repertuar:
V. Monti - „WHISTLE HORA” - „Czardasz”
I. Kalman - „CZARDASZ” z operetki „Hrabina Marica”
J. Knumann ‐ „BALCAN”
J. Knumann ‐ „RUMANISCH”
J. Knumann ‐ „UNGARISCH”
AA. Banaszkiewicz ‐ „OCZY CZARNE” Parafraza
A. Banaszkiewicz ‐ „SKRZYPEK NA DACHU”
A. Banaszkiewicz ‐ „HAVAH NAGILAH” Parafraza
V. Monti ‐ „CZARDASZ”
G. Dinicu ‐ „PACSIRTA”
Arie z operetek i oper o stylistyce muzyki cygańskiej.

Koncerty Galowe

Artur Banaszkiewicz
Gypsy Show

„W krainie Czardasza”
Edyta Piasecka sopran

Para taneczna
Orkiestra kameralna

www.avip.pl



„WIECZÓR MUZYKI CYGAŃSKIEJ” jest niecodzienną okazją możliwości 
obcowania z autentyczną muzyka cygańską w całym spektrum jej barw i kolorytu. Mogą  Państwo 
osłuchać artystycznie opracowanych, wirtuozowskich i niezwykle efektownych utworów 
skrzypcowych inspirowanych folklorem cygańskim z różnych krańców Europy.

Program można wykonać w obsadzie od 4-25 artystów. Dużej obsadzie towarzyszy orkiestra 
smyczkowa.

Rezerwacja terminów:
Lidia manager +48 790 517 791  /  Email: lidia@avipgroup.com
Woytek +48 600 384 750  /  Email: woytek@avipgroup.com

Repertuar:   Wykonawcy:
V. Monti - „CZARDASZ” Miklosz Czureja skrzypce
G. Dinicu - „PACSIRTA” Woytek Mrozek klarnet    
      / gościnnie
Hulamzo Balaton   Sara Czureja cymbały, wokal
Hejre kati    Marek Czureja fortepian, 
            klawisze
Repuluj fakem   Jassica Merstein skrzypce, wokal,  
      taniec
Cyrkus renc    Vanessa Merstein wokal, taniec
Korkori som    Zorba Merstein gitara
Wędrowco    Mirko Dimitrov taniec, gitara,   
      wokal
KKirczma     Tono Cionka cymbały, akordeon
Taniec Serbianka   Jan Cionka altówka
Romano kheliben   Barni Barnabasz kontrabas
Gary, Gary
Graj Cyganie    
To było wielkie szczęście 
Czardasz in C-moll

Koncerty Galowe

Miklosz Czureja
Król Czardasza

„Wieczór Muzyki Romskiej”

www.avip.pl



Program powstał na kanwie tradycji wielkich salonowych orkiestr B. Goodmana, Artie Shawa, 
G. Millera czy W. Hermana. Program jest ukoronowaniem najpiękniejszych szlagierów muzyki 
swingowej oraz broadwayowskiej. W koncercie zostały przygotowane ciekawe i dynamiczne układy 
taneczne, które dodają barwy i ruchu temu kochanemu przez każdą publiczność programowi. 
W programie znajdują się takie kompozycje jak: „Begin the beguine”, „Moonlight Serenade”, 
„Summertime”, „Cabaret”, „Padam-Padam”, „Sing, Sing, Sing”, „Przetańczyć całą noc” czy też 
„Błękitna„Błękitna Rapsodia” G. Gershwina w wykonaniu solisty chilijskiego Aleksandro-Jusakos-Mardonesa, 
wiele innych utworów…

Rezerwacja terminów:
Lidia Targowska
+48 790 517 791
Email: lidia@avipgroup.com
Woytek Mrozek 
+48 600 384 750
Email: Email: woytek@avipgroup.com

Koncerty Galowe

Woytek & Agata Show
Od Swinga do Broadway’u

Agata Sava   mezzosopran
Woytek Mrozek    klarnet / dyrygent
Formacja Taneczna Gamza

Orkiestra symfoniczna / kameralna
llub Big Band

www.avip.pl



B.G. - 1938 to w chwili obecnej jedyny na świecie program poświęcony legendarnemu klarneciście 
Benny Goodmanowi. Program łączy dwa wielkie historyczne wydarzenia pierwszym jest program 
orkiestry B. Goodmana a drugim miejsce koncertu, który odbył się w 1938 roku w Carnegie Hall 
w Nowym Yorku. Był to pierwszy koncert muzyki swingowej w historii tej słynnej sali koncertowej. 
B. Goodman wykonał szereg przepięknych kompozycji w aranżacjach Fletshera Hendersona 
na 16-to osobowy big band i klarnet solo. Woytek Mrozek po spotkaniu oraz wykonaniu 3 koncertów 
z jedynym żyjącym jeszcze muzykiem orkiestry Goodmana, klarnecistą - saksofonistą Bobem 
WWelberem z NY City postanowił odtworzyć ten historyczny koncert w oryginalnym jego kształcie. 
Dotyczy on zarówno wyboru programu jak i użycia aranży Fletshera Hendersona. Koncert kończy 
utwór Sing-Sing-Sing, który stał się gigantycznym, wręcz galaktycznym przebojem wszech czasów. 
Podczas koncertu odtworzony zostanie specjalnie przygotowany materiał multimedialny, który 
przybliży słuchaczom i miłośnikom dobrej muzyki swingowej klimat „Złotej Ery Swinga”.

Rezerwacja terminów:
Lidia Targowska
+48 790 517 791
Email: lidia@avipgroup.com
Woytek Mrozek 
+48 600 384 750
Email: Email: woytek@avipgroup.com

Koncerty Galowe

Woytek Mrozek Swing Show
„B.G. - 1938 - King of Swing” 

Woytek Mrozek  klarnet
Big Band (16 osób)
Para taneczna

www.avip.pl



„TAŃCE ŚWIATA” to nietuzinkowy, niezwykły, 
energetyczny i brawurowy program autorski jednego 
z najlepszych klarnecistów na świecie Wojciecha Mrozka 
z tańcami i melodiami Europy wschodniej i południowej 
w całym spektrum jej barw i kolorytu. Mogą Państwo 
posłuchać artystycznie opracowanych, wirtuozowskich 
ii niezwykle efektownych tańców inspirowanych folklorem 
z różnych krańców Europy. Tańce Świata gościły 
na wszystkich kontynentach.

Rezerwacja terminów:
Lidia manager +48 790 517 791  /  Email: lidia@avipgroup.com
Woytek +48 600 384 750  /  Email: woytek@avipgroup.com

Repertuar:
Tańce karpackie, bukowińskie, huculskie, rumuńskie, 
mołdawskie, węgierskie, bułgarskie, tureckie, greckie oraz 
muzyka cygańska i klezmerska.

Obsada:
Woytek Mrozek  klarnet, klarnet turecki
Ihor Ihor Lomaha   cymbały mołdawskie 
Eliza Sacharczuk  wokal

Program z wymienionymi artystami 
wykonać można z:
Kwintetem smyczkowym i perkusją 
Orkiestrą kameralną
Orkiestrą symfoniczną
Big BandemBig Bandem

Koncerty Galowe

Woytek Mrozek Show
Tańce Świata

www.avip.pl



Najpiękniejsze piosenki, duety 
musicalowe i piosenki muzyki 
popularnej. 

W programie m.in.:
You Raise Me Up (Jacek)
Padam, padam (Patrycja)
Maria Maria (Jacek)
My Heart Will Go On (Patrycja)
Odrobinę szczęścia Duet
Kabaret (Patrycja)
New York, New York (Jacek)
Felicita (duet)
We Are The Champions (Jacek)
TTonight I Celebrate My Love For You (duet)
Deszczowa piosenka (Jacek)
To były piękne dni (Patrycja)
Piosenka z filmu Kobieta i mężczyzna (duet)
Gdzie ci mężczyźni (Patrycja)
You’re the One That I Want z musicalu Grease (duet)

„W Cudownym Świecie Musicalu” to niezwykłe bogactwo estradowych stylów, 
eksplozja muzycznych pomysłów - prezentowanych podczas jednego, niezapomnianego koncertu. 
Zabieramy słuchaczy na nasyconą znanymi motywami podróż przez trzy kontynenty - Europę, 
Amerykę…i Amerykę.

Program można wykonać z orkiestrą kameralną i sekcją rytmiczną, lub big bandem i kwintetem 
smyczkowym.

Rezerwacja terminów:
Lidia manager +48 790 517 791  /  Email: lidia@avipgroup.com
Woytek +48 600 384 750  /  Email: woytek@avipgroup.com

Koncerty Galowe

W Cudownym Świecie
Musicalu

     Patrycja Kotlarska  wokal
     Jacek Kotlarski   wokal

www.avip.pl



Najpiękniejsze tematy, najsłynniejsze filmy, najwięksi kompozytorzy to wszystko podczas jednego 
koncertu zespołu kameralnego lub orkiestry kameralnej, w czasie którego zabrzmi muzyka 
z westernów (Siedmiu Wspaniałych, Tańczący z Wilkami) i klasycznych obrazów Hollywood (Most na 
rzece Kwai, Lista Schindlera). Popłyną nuty kreślone ręką amerykańskich - John Barry, John Williams 
i europejskich mistrzów - Ennio Morricone, Nino Rota (Ojciec Chrzestny).  Bohaterowie westernów 
zmierzą się z Jamesem Bondem; będzie śmiesznie (Różowa Pantera) i lirycznie (Forest Gump), 
nnowatorsko i klasycznie. Program Hollywood z udziałem orkiestry kameralnej i solistów w zależności 
od potrzeb i możliwości może być wykonany także jako widowisko multimedialne, podczas którego 
prezentowane są fragmenty filmów, z których muzyka zabrzmi na żywo.

Rezerwacja terminów:
Lidia manager +48 790 517 791  /  Email: lidia@avipgroup.com
Woytek +48 600 384 750  /  Email: woytek@avipgroup.com

Orkiestra Filharmonii Lwowskiej 
lub 

Zespół Kameralny Vienna

W PROGRAMIE m.in.:
- H. Mancini
- N. Rota
- M- M. Legrand
- J. Williams
- W. Kilar

Koncerty Galowe

ŚWIATOWA MUZYKA 
FILMOWA 

W ŚWIECIE HOLLYWOOD

www.avip.pl



Program Koncertu:
K. Dębski    Concerto for 3 Clarinets
K. Dębski    Landscape for clarinet solo     
     and Orchestra
W. Mrozek    Humoresque for 3 Clarinets     
     and Orchestra
FF. Mendelssohn   Bartholdy 2 Concertstucke     
     for 2 Clarinos

Soliści:
Woytek Mrozek, Charles Neidich, Karel Dohnal.
W przypadku niemożliwości udziału Ch. Neidich drugi 
głos wykonuje jeden z dwóch solistów rezerwowych.

Dyrygenci:
KrKrzesimir Dębski lub inny dyrygent.

ŚWIATOWE PREMIERY - KONCERTY MISTRZÓW
Na prośbę wirtuoza klarnetu Woytka Mrozka kompozytor Krzesimir Dębski skomponował jedyny na 
świecie Potrójny Koncert Klarnetowy. Światowa Premiera miała miejsce podczas Festiwalu 
„Mikołowskie Dni Muzyki” w dniu 19 maja 2012 roku w wypełnionej po brzegi Bazylice św. Wojciecha. 
Do prawykonania Woytek Mrozek zaprosił światowego wirtuoza klarnetu Charlesa Neidicha, 
znaznakomitego klarnecistę Karela Dohnala z Pragi a koncertem dyrygował sam kompozytor Maestro 
Krzesimir Dębski. Prawykonanie było niezwykłym i wielkim wydarzeniem, które zostało 
zarejestrowane audio-video przez TVP Katowice. Sam Prof. Neidich z Juilliard School oraz Queens 
College of the City University of New York powiedział: 
„…jest to niezwykłe, historyczne wydarzenie i jestem szczęśliwy, że mogłem wziąć w nim udział…”. 
Concerto for 3 Clarinets było wykonane tego samego roku z Orkiestrą Filharmonii Lwowskiej 
a 11 kwietnia 2014 roku utwór został wykonany z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Szczecińskiej 
podpodczas międzynarodowego VI Zachodniopomorskiego Festiwalu Klarnetowego w Szczecinie  
Kompozycji wysłuchało ponad 200 klarnecistów i autorytetów tego instrumentu z całego świata.

Koncerty z Orkiestrą

Krzesimir Dębski
KONCERT NA 3 KLARNETY

Rezerwacja terminów:
Lidia Targowska
+48 790 517 791
Email: lidia@avipgroup.com
Woytek Mrozek 
+48 600 384 750
Email: Email: woytek@avipgroup.com
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Program Koncertu:
A. Shaw    Swingowy Koncert na Klarnet i Orkiestrę
A. Copland    Concerto for Clarinet, Strings, Piano and Harp
G. Gershwin    Błękitna Rapsodia (2016 rok)
     opracowanie na klarnet solo, kwartet jazzowo-rockowy
     podkład z klikiem i orkiestrę symfoniczną, kameralną lub smyczkową

DodDodatkowo:
E. Morricone    temat z filmu „Dawno temu w Ameryce”
H. Mancini    temat z filmu „Spidi Gonzales”
H. Mancini    temat z filmu „Two for the Road”
H. Mancini    Medley
Niniejszy program jest perełką wśród programów orkiestr symfonicznych, kameralnych 
ii smyczkowych. Poświęcony jest legendarnemu klarneciście Benny Goodmanowi. Doskonale można 
nim wypełnić jedną część koncertu lub cały koncert. Program można również w dowolny sposób 
wybrać.

Wykonawcy:
Woytek Mrozek klarnet
Dobra sekcja rytmiczna: fortepian, syntezator, gitara, gitara basowa, perkusja.

Koncerty z Orkiestrą

Woytek Mrozek
Muzyka Amerykańska

Rezerwacja terminów:
Lidia Targowska
+48 790 517 791
Email: lidia@avipgroup.com
Woytek Mrozek 
+48 600 384 750
Email: Email: woytek@avipgroup.com
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Klasyka Inaczej
to niecodzienny program wyselekcjonowanej klasyki opracowany na klarnet solo, z udziałem orkiestry 
symfonicznej, kameralnej lub smyczkowej oraz multimedialny, profesjonalny podkład akompaniujący. 
Klasyka w stylu jazz-funk-rockowym z elementami współczesnej techniki to synteza energii, dynamiki 
przygotowana z myślą o popularyzacji muzyki klasycznej i klarnetu wśród najmłodszej publiczności. 
WW programie znajdziemy m.in.: G. Gershwina Błękitną Rapsodię opracowana specjalnie dla W. Mrozka 
na klarnet solo i orkiestrę z podkładem i wiele innych ciekawych kompozycji. Światowa Premiera 
gershwinowskiej Błękitnej Rapsodii w wyjątkowej orkiestracji zaplanowana jest na 2016 rok.

Światowa premiera 2016
G. Gershwin Błękitna Rapsodia
opracowana specjalnie dla Mrozka na klarnet solo i orkiestrę z podkładem fonograficznym 
i multimedialnym.
AA. Kachaturian Taniec z szablami
G. Bizet Suita Carmen w rytmach samby
A. Vivaldi ,,CZTERY PORY ROKU’’ w stylistyce funk-rockowej
J.S. Bach Solfeggietto

Obok powyższych kompozycji w programie znajdują się podobne stylistycznie opracowania 
symfonicznych dzieł orkiestrowych.

Koncerty z Orkiestrą

Woytek Mrozek
Klasyka Inaczej

Rezerwacja terminów:
Lidia manager +48 790 517 791  /  Email: lidia@avipgroup.com
Woytek +48 600 384 750  /  Email: woytek@avipgroup.com
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Z kwartetem lub kwintetem
smyczkowym:
W.A. Mozart   Kwintet klarnetowy
G. Salieri   Thema con Variationi
C.M. v.Weber   Kwintet klarnetowy
J. Brahms   Kwintet klarnetowy
AA. Giampieri   Thema con Variationi

W. Mrozek Dances of the World
(30 tańców Europy wschodniej i południowej)

F. Chopin 12 wybranych utworów

Koncerty Kameralne

Woytek Mrozek
Muzyka Kameralna

Rezerwacja terminów:
Lidia Targowska
+48 790 517 791
Email: lidia@avipgroup.com
Woytek Mrozek 
+48 600 384 750
Email: Email: woytek@avipgroup.com
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Pavlo Tabokov
PPavlo Tabokov jest czołowym wokalistą Ukrainy, kompozytorem, instrumentalistą grającym podczas 
swoich koncertów na fortepianie, gitarze i akordeonie. Skala jego unikalnego głosu wynosi 3 oktawy. 
Tabokov to wielokrotny zwycięzca programów telewizyjnych takich jak Voice of the Ukraine, Talent 
Show itp. Jest ulubieńcem publiczności i telewizji ukraińskiej. Brał udział w największych i najbardziej 
prestiżowych koncertach transmitowanych przez TV Ukrainy. Od 2015 roku współpracuje z AVIP 
Group. Tego nie można przegapić na polskim rynku muzycznym. W programie artysta posiada własne 
kompozycje z wydanych przez Universal Music płyt CD, oraz najpiękniejsze covery wszech czasów. 
TabTabkov posiada również program zespołu Queen, który wykonuje ze swoją sekcją rytmiczną i orkiestrą 
symfoniczną lub kameralną. Program ten może również wykonać z podkładem orkiestry i sekcją.

Koncerty Gwiazd

Pavlo Tabokov
Najlepszy głos Ukrainy!

Rezerwacja terminów:
Lidia Targowska
+48 790 517 791
Email: lidia@avipgroup.com
Woytek Mrozek 
+48 600 384 750
Email: Email: woytek@avipgroup.com
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Piotr Salata z powodzeniem śpiewa od wielu lat na estradzie. Ma zjawiskową barwę głosu oraz 
wyjątkową wrażliwość artystyczną. Jest intrygującym wykonawcą i kompozytorem. Do głównych 
sukcesów Piotra należy zaliczyć laury zdobywane w Międzynarodowych Spotkaniach Wokalistów 
Jazzowych w Zamościu, udział w festiwalach Polskiej Piosenki w Opolu czy Festiwalu Sopot Top 
Trendy. Podczas występu w programie „The Voice of Poland’’ zachwycił publicznośc i jury 
wywykonaniem utworu „Georgia on my mind‘’. Pierwszą płytę Piotra Salaty p.t. „Czuła Gra’’ wydała 
Pirma Universal Music Polska a patronuje jej Pierwszy Program Polskiego Radia. Ta płyta urzeka. 
Piosenki, które ją tworzą, to małe arcydzieła. Wszystko w nich ma sens. Opatrzone pięknymi 
i mądrymi tekstami Tomasza Kordeusza i błyskotliwie zaaranżowane przez Krzysztofa Herdzina, 
zostają nas powysłuchaniu i każą wracać do nich, jak do ulubionej książki. Rewelacyjnie zachowują 
proporcje. Przebojowe melodie idealnie korespondują ze słowami. Słuchamy ich z przyjemnością, 
zanurzając się w soczyste  brzmienie głosu. Muzyka Piotra jest jak dobra kawa. Ma klasę. Sięgamy 
popo nią, żeby poczuć wyjątkowy smak i aromat tej wyśmienitej mieszanki oldschoolowego popu, 
bossanowy, samby jazzu i soulu. Wokalista śpiewa o tym, o czym sami czasem nie umiemy powiedzieć 
bliskiej osobie. Śpiewa o świecie za oknami i tym ukrytym w nas samych. Artyście towarzyszą 
znakomici muzycy znani ze współpracy z największymi gwiazdami polskiej muzyki rozrywkowej. 
Oprócz piosenek autorskich w repertuarze Piotra Salaty znajdziecie Państwo największe przeboje 
amerykańskiej muzyki Swingowej.

Wykonawcy:
PiotrSalata      wokal
Wojciech Gogolewski    klawisze
Paweł Twardoch     perkusja
Mariusz ,,Fazi” Mielczarek   saksofon altowy
Mirosław Wiśniewski     bas

Koncerty Gwiazd

Piotr Salata
Finalista The Voice

of Poland!

Rezerwacja terminów:
Lidia Targowska
+48 790 517 791
Email: lidia@avipgroup.com
Woytek Mrozek 
+48 600 384 750
Email: Email: woytek@avipgroup.com
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Mili Morena jest unikalną wokalistką latino na polskim rynku muzycznym. Mili urodziła się i dorastała 
na Kubie, ale od kilku lat mieszka w Polsce, rozwijając swoją karierę artystyczną. Występowała 
na wielu międzynarodowych festiwalach. Obecnie promuje swoje nowe utwory „Contigo o sinti” oraz 
„Si te vas, no vuelvas” ze swojej najnowszej płyty „Soy yo”. Koncerty z udziałem artystki to wspaniała 
i niezapomniana zabawa dla każdej publiczności. 

Specjalnością Mili jest muzyka z Karaibów oraz Ameryki Łacińskiej i są to m.in: salsa, merengue, 
cumbia, cha-cha i mambo. Program Salsa Night jest jednym z programów, w którym bierze udział 
znaznakomita orkiestra rozrywkowa eM Band, w obsadzie 9 lub 12 osób. 

Występowi mogą towarzyszyć profesjonalne tancerki. Ich choreografie układał Alexis Vincent, 
którego umiejętności zostały docenione na Kubie i w Polsce. 

Tancerki wykonują m.in.:
salsę, mambo, cha-chę, reggeaton, bachatę oraz merengue. W zależności od potrzeb i możliwości 
organizatora w programie tym występuje także znany polskiej publiczności Rudi Shubert.

Koncerty Gwiazd

Mili Morena
Salsa Night Show

Rezerwacja terminów:
Lidia Targowska
+48 790 517 791
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Proponujemy Państwu nadzwyczajny, niepowtarzalny i bezprecedensowy koncert, na który składają 
się ,,CZTERY PORY ROKU’’ Antonia Vivaldiego w wersji oryginalnej oraz jazzowej - na klarnet, kwartet 
jazzowy oraz orkiestrę smyczkową. ,,CZTERY PORY ROKU’’ stanowią jedyną w swoim rodzaju perłę 
barokowej muzyki. Vivaldi do partytury dołączył cykl sonetów - opisał w nich bogactwo oraz 
rróżnorodność przyrody, ludzkie przywary i kaprysy losu. Każdy szczegół - śpiew ptaków, szczekanie 
psa czy burza - znalazł swoje miejsce w partyturze i został doskonale zilustrowany przez kompozytora. 
Muzyka Vivaldiego stanowi doskonałe pole do popisu solisty i towarzyszącej mu orkiestry - obok 
miejsc ukazujących ich wirtuozerię, znajdują się fragmenty śpiewne i kantylenowe, zawsze 
poruszające serca słuchaczy. Idea opracowywania utworów muzyki klasycznej w sposób jazzowy jest 
zjawiskiem stosunkowo nowym i rzadkim. Dokonują je tylko najwięksi muzycy i instrumentaliści 
jjazzowi - tym razem autorem aranżacji jest światowej sławy wirtuoz klarnetu, kompozytor, Wojtek 
Mrozek. Opracowanie jazzowe arcydzieła Vivaldiego Wojtka Mrozka charakteryzuje idealna 
równowaga pomiędzy barokowym ideałem, a jazzowym klimatem osiąganym doskonale przez 
instrumentalistów kwartetu jazzowego. Mistrzowski warsztat, niespotykana zdolność improwizacji 
oraz niebywała muzykalność wykonawców sprawia, iż koncert z ich udziałem zawsze spotyka się 
zawsze z gorącym przyjęciem publiczności.

Program można wykonać w dwojaki sposób:
PierPierwszy to 90 minutowa wersja jazzowa
Drugi składa się dwóch części, które dzieli krótka przerwa. Pierwsza część to klasyczna - oryginalna 
wersja dzieła w wykonaniu polskiego wirtuoza skrzypiec K.A. Kulki. Druga część to wersja jazzowa 
dzieła.

Wykonawcy:
Wojciech Mrozek    klarnety
Krzysztof Przybyłowicz perkusja
Karol Szymanowski   wibrafon
Piotr Wrombel    fortepian
Zbigniew Wrombel   kontrabas
K.AK.A. Kulka      skrzypce
Kwintet smyczkowy
Orkiestra smyczkowa lub kameralna

Projekty muzyczne

Vivaldi goe's Swing
Antonio Vivaldi
4 lub 8 Pór Roku

Rezerwacja terminów:
Lidia Targowska
+48 790 517 791
Email: lidia@avipgroup.com
Woytek Mrozek 
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Mozart in Jazz jest jednym z pierwszych projektów syntezy muzyki klasycznej i jazzowej Wojtka Mrozka. 
Z projektem tym artysta zwrócił się do wybitnego polskiego muzyka i kompozytora jazzowego 
Zbigniewa Namysłowskiego, który początkowo bez wielkiego entuzjazmu przyjął propozycję 
opracowania muzyki Mozarta (kwintet klarnetowy A-dur, KV 581). Dla wytrawnych melomanów 
kkwintet w tej wersji to z pewnością rodzaj intrygującej prowokacji. Mit Mozarta jest tak wielki i obrosły 
tak bogatą tradycją, że próba parafrazowania jego rękopisu jest aktem niemałej artystycznej odwagi. 
Tak też muzyka była przyjmowana przez międzynarodową prasą i krytykę podczas festiwali 
muzycznych i koncertów. Obok kwintetu klarnetowego Mozarta płytę uzupełniają tematy Georga 
Gershwina, którego twórczość symbolizuje wzajemne przenikanie elementów jazzu i muzyki 
klasycznej oraz charakteryzuje niebywała dawka energetyczna.

PROGRAM GOŚCIŁ NA:
FFestiwalu Ludwigsburger Schlossfestspiele
Koncercie Polskiej Ambasady w Monachium

Festiwalu Bodensee Musikfestival
Festiwalu Rheingau Musikfestival
Festiwalu Iffeldorfer Meisterkonzerte

Gdynia Teatr Muzyczny
Koncercie w Filharmonii Narodowej w Warszawie

KKoncercie w studio Polskiego Radia P3
Koncert w Pradze

Festiwalu w Bratysławie
Koncercie w Operze Lwowskiej pod patronatem MKiDM RP

Program „Mozart in Jazz”
W.A. Mozart Kwintet Klarnetowy A-dur, KV 581
Improwizowana wersja jazzowa
Allegro
Larghetto
Minuetto
SSoul
Karibik
in Blue
Allegro
Góralska

Wykonawcy:
Wojtek Mrozek  klarnet
KKwartet smyczkowy
Kwartet Jazzowy Zbigniewa Namysłowskiego

Program można wykonać z kwintetem smyczkowym 
lub orkiestrą kameralną.

Projekty muzyczne

„Mozart goe’s Jazz”
W.A. Mozart

Kwintet klarnetowy A-dur

Rezerwacja terminów:
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Program:
Fiddler on the Roof - La haim
Klezmer Csardas
As der Rebe tanzt
Meditation
Samuel’s Frailah
KKlezmer Taras
Klezmer Ballade
Yoshke fort awek
Belz
Bei mir bist du schejn
Die Kapelle
Hava Nagilla

Chcielibyśmy zainteresować Państwa ciekawym programem KlezzJazz - Mrozek Klezmer Orchestra.

 Program Klezmer Jazz Project, jest kolejnym i nowym projektem muzycznym wybitnego polskiego 
klarnecisty Wojciecha Mrozka, który powstał na kanwie tradycji muzyki klezmerskiej oraz 
improwizowanej muzyki jazzowej wypełnionej sonorystycznymi, współczesnymi efektami 
barwowymi dźwięku. 
 Niniejsza propozycja koncertowa, popularyzująca wśród melomanów niepowtarzalny, 
eneenergetyczny klimat muzyki żydowskiej, jest kontynuacja projektów „Tańce Świata”, „Mozart goe’s 
Jazz” oraz „Vivaldi goe’s swing” W. Mrozka, które gościły w prestiżowych salach koncertowych 
na wszystkich kontynentach świata. 
 Narracją języka muzycznego tego projektu jest synteza muzyki klezmerskiej, medytacyjnej
i jazzowej. W niezwykły sposób łączy również muzykę klezmerską z motywami cygańskimi, 
wwęgierskimi i rumuńskimi. Jest więc swoistą syntezą różnych kultur muzycznych. W przejmujący 
sposób przenosi słuchaczy w przeszłość, a jednocześnie, poprzez swoją świeżą,  współcześnioną 
wersję oraz wysoki poziom wykonawczy dociera do ich dzisiejszej wrażliwości, dostarczając wielu 
artystycznych wrażeń. 
    W programie tym obok instrumentów charakterystycznych dla muzyki żydowskiej takich jak 
klarnet, skrzypce, cymbały użyte zostały również instrumenty typowe dla muzyki jazzowej - fortepian, 
wibrafon, kontrabas i perkusja. Efektem tej instrumentacji jest piorunująca dawka emocji i napięcia 
wychodząca z głębokich przeżyć i wrażliwości ludzkiej i trafiająca do nich. Program cechuje 
różnorodność stylistycznokulturowa i niebywała instrumentalna wirtuozeria. 
  Do udziału w Klezmer Jazz Project udało się zaprosić liderowi projektu Maestro Mrozkowi plejadę 
wybitnych polskich i ukraińskich muzyków : Piotr Wrombel - fortepian, Karol Szymanowski - wibrafon, 
Zbigniew Wrombel - kontrabas, Krzysztof Przybyłowicz - perkusja oraz Maryjan Lomaha - skrzypce 
(Ukraina), Ihor Lomaha - cymbały (Ukraina).

Projekty muzyczne

Yewish KlezzJazz
Woytek Mrozek
Klezmer Orchestra
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Woytek Mrozek 
+48 600 384 750
Email: Email: woytek@avipgroup.com
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ART MUSIC TRIO - zespół o brzmieniu charakteryzującym największych wykonawców muzyki 
świata i nawiązujący do najlepszych wykonań argentyńskiego tanga, muzyki francuskiej, filmowej, 
standardów jazzowych, utworów muzyki klasycznej i rozrywkowej. Utwory w aranżacji muzyków 
zespołu, usłyszane po raz pierwszy, pozostawiają fenomenalną tęsknotę do powtórnego ich odbioru. 
Długoletnia współpraca trójki doskonałych muzyków, pozwala im osiągać fascynujące oraz 
niepowtarzalne efekty instrumentalnego brzmienia. Wirtuozeria akordeonisty, wspierana 
mistrzowskim akompaniamentem gitary i basu sprawiają, że utwory wykonywane podczas 
kkoncertów, przyjmowane są z wielkim aplauzem. Nagrania i koncerty ART MUSIC TRIO są w swej 
formule brzmieniowej i wykonawczej wyjątkową oraz niezwykle interesującą propozycją na rynku 
muzycznym.

Projekty muzyczne

Rezerwacja terminów:
Lidia manager +48 790 517 791  /  Email: lidia@avipgroup.com
Woytek +48 600 384 750  /  Email: woytek@avipgroup.com

Wykonawcy:
ART MUSIC TRIO
Janusz Korczyk     akordeon
Arkadiusz Wiech     gitara klasyczna
Jarosław Mitoraj     gitara basowa

Zespół
ART MUSIC TRIO

www.avip.pl



Operetka „Księżniczka czardasza” E. Kalmana należy do ulubionych dzieł tego gatunku. Od czasu 
skomponowania, czyli od roku 1915, zachwyca niebywałym bogactwem melodii. Od pierwszej 
do ostatniej nuty prawdziwa rewia przebojów! Od kilku lat grupa solistów śląskich teatrów 
muzycznych, tworzących tzw. Operetkę Kameralną, prezentuje na scenach i estradach koncertowych 
skondensowaną wersję operetki, w pełnej akcji scenicznej i zachowaniem wszystkich numerów 
mumuzycznych. Z udziałem 5 solistów (czyli bez chóru i baletu) „Księżniczka czardasza” w takiej postaci 
była już wystawiana na estradach filharmonii w Słupsku, Zabrzu, Zielonej Górze, Rzeszowie, Kaliszu, 
Toruniu oraz w domach kultury.

Wykonawcy:
Jolanta Kremer/Sabina Olbrich/Monika Rajewska - Sylwia
Anna Leśniewska/Monika Rajewska - Stasia
Oskar Jasiński - Edwin
ArArkadiusz Dołęga/Piotr Koprowski/Piotr Nikiel - Boni
Jacek Woleński - Feri
Zespół Muzyczny Maes - Trio lub orkiestra symfoniczna bądź kameralna.

Rezerwacja terminów:
Lidia Targowska
+48 790 517 791
Email: lidia@avipgroup.com

Woytek Mrozek 
+48 600 384 750
Email: Email: woytek@avipgroup.com

Przedstawienia

Imre Kalman
Księżniczka Czardasza

AVIP Operetka Kameralna

www.avip.pl



Zemsta Nietoperza, najdoskonalsza pod względem muzycznym operetka Johanna Straussa bawi 
i wzrusza od chwili swej premiery, czyli od bez mała 150 lat! Nie sposób dziś wyobrazić sobie 
operetki jako gatunku bez tej przezabawnej historii, pełnej ciętego dowcipu, nieporozumień 
i chytrej intrygi. Polska wersja ma jeszcze jeden znaczący atut - wyśmienite tłumaczenie libretta przez 
samego Juliana Tuwima! Czy można chcieć czegoś więcej? W wersji Operetki Kameralnej, 
przekształconej na pięciu solistów, z towarzyszeniem tria lub orkiestry (kameralnej bądź 
ssymfonicznej), zobaczymy i usłyszymy słynne sceny, arie, duety i pieśni, które są znakiem 
rozpoznawczym tego niezwykłego dzieła: ,,Taki pan, jak pan..’’, ,,Duet z zegarkiem’’, ,,Kuplety
Adel’’...Zapraszamy!

Rezerwacja terminów:
Lidia manager +48 790 517 791  /  Email: lidia@avipgroup.com
Woytek +48 600 384 750  /  Email: woytek@avipgroup.com

Wykonawcy
Rozalinda - Jolanta Kremer
Adela - Anita Maszczyk, Anna Leśniewska
Eisenstein - Arkadiusz Dołęga
Alfred, Falke i Frank - Oskar Jasiński
Frosch - Jacek Woleński
ZZespół Muzyczny Maes - Trio 
lub orkiestra symfoniczna bądź kameralna.

Przedstawienia

Johann Strauss
Zemsta Nietoperza
AVIP Operetka Kameralna

www.avip.pl



Wszyscy czekają na nieśmiertelny duet „Usta milczą, dusza śpiewa’’, a kompozytor każe najpierw 
wysłuchać całego szeregu arii i scen mniej znanych, ale wartych grzechu! W miarę jak postępuje akcja, 
odkrywamy wyjątkowej urody melodie, mistrzowsko skomponowane. No bo oprócz duetu Usta 
milczą... znamy wszyscy Wilię, ale już nie każdy słyszał i zapamiętał inne fragmenty. Okazuje się, 
że tych zachwycających scen jest więcej, że ujmują wdziękiem i melodyjnością, oraz humorem 
i temperamentem.

Rezerwacja terminów:
Lidia manager +48 790 517 791  /  Email: lidia@avipgroup.com
Woytek +48 600 384 750  /  Email: woytek@avipgroup.com

Wykonawcy:
Baron - Mirko Zety
Poseł księstwa Pontevedro w Paryżu - Jacek Woleński
Żona Walentyna - Anna Leśniewska
Hrabia Daniło Daniłowicz - Arkadiusz Dołęga
Hanna Glawari - Jolanta Kremer
CCamile de Rosillon - Oskar Jasiński
Zespół Muzyczny Maes - Trio 
lub orkiestra symfoniczna bądź kameralna

Przedstawienia

Franz Lehar
Wesoła Wdówka
AVIP Operetka Kameralna

www.avip.pl



Naszą nową i cieszącą się wielkim zainteresowaniem propozycją jest balet klasyczny. W chwili 
obecnej posiadamy sześć przedstawień baletowych:

Jezioro Łabędzie - balet w czterech aktach w dwóch odsłonach
Dziadek do orzechów - balet w dwóch aktach w dwóch odsłonach
Królewna Śnieżka - balet w dwóch aktach w dwóch odsłonach
Don Kichote - balet w dwóch aktach w dwóch odsłonach
KKorsarz - balet w dwóch aktach w dwóch odsłonach
Romeo i Julia - balet w dwóch aktach w dwóch odsłonach

NOWOŚCIĄ z udziałem baletu są tzw. Etiudy baletowe, w których podczas jednego 
przedstawienia proponujemy kilka fragmentów z dowolnie wybranych baletów.

Rezerwacja terminów:
Lidia manager +48 790 517 791  /  Email: lidia@avipgroup.com
Woytek +48 600 384 750  /  Email: woytek@avipgroup.com

Proponujemy następujące możliwości 
wystawienia wybranego baletu:
z profesjonalnym podkładem muzycznym, 
z multimedialnymi slajdami,
z orkiestrą oraz multimedialnymi slajdami,
w przypadku współpracy z filharmonią lub 
tteatrem operowym proponujemy
wykorzystanie orkiestry filharmonicznej 
lub operowej.

Przedstawienia

Przedstawienia
Baletowe

www.avip.pl



PRZEDSTAWIENIA BALETOWE

www.avip.pl

Balet „Królewna Śnieżka” (2 akty w dwóch odsłonach) Balet „Don Kichote” (2 akty w dwóch odsłonach)

Balet „Korsarz” (2 akty w dwóch odsłonach) Balet „Romeo i Julia” (2 akty w dwóch odsłonach)



„Dzieło powstało na kanwie misji Jana Pawła II oraz bogatej historii Polski,
 dlatego trafia do najgłębszych uczuć serc Polaków”

Kompozytor idąc naprzeciw organizatorom 
proponuje trzy aparaty wykonawcze dzieła:

1.  Orkiestra Symfoniczna 45 muzyków, 
 Chór 40 osobowy, 5 solistów

2.  Orkiestra kameralna 35 muzyków, 
 Chór 30 osobowy, 4 solistów

3.3.  Orkiestra kameralna 28 muzyków, 
 Chór 20 osobowy, 4 solistów

Msza składa się z 15 części. 
Czas trwania około 90 minut.

Wykonawcy:
Edyta Piasecka     sopran / lub poniżej
Anita Rywalska     sopran
Agata Sava      mezzosopran
Maksymilian Mrozek    głos chłopięcy
Wasyl Ponajda     tenor / lub Leszek Świdziński tenor
JJózef Frakstein    bas
  
Orkiestra Symfoniczna lub Kameralna Filharmonii Lwowskiej
Orkiestra Symfoniczna lub Kameralna Filharmonii Śląskiej
Orkiestra Symfoniczna lub Kameralna Filharmonii Dolnośląskiej
Toruńska Orkiestra Symfoniczna

Chór Filharmonii Lwowskiej Gloria
Chór Filharmonii ŚChór Filharmonii Śląskiej
Chóry miejscowe

Koncerty Oratoryjne

Wojciech Mrozek
Missa Solemnis
Msza Papieska

Rezerwacja terminów:
Lidia Targowska
+48 790 517 791
Email: lidia@avipgroup.com

Woytek Mrozek 
+48 600 384 750
Email: Email: woytek@avipgroup.com

www.avip.pl



Nazwa własna Mszy jest zaczerpnięta z homilii, jaką Jana Paweł II wygłosił na błoniach sandomierskich podczas swojej pielgrzymki w 1999 roku. 
„Błogosławieni czystego serca” - czyż może być piękniejsze przesłanie dla dzieła poświęconego Janowi Pawłowi II? - pytają retorycznie autorzy. Dzieło powstało 
na kanwie misji Jana Pawła II oraz bogatej historii Polski, dlatego trafia do najgłębszych uczuć serc Polaków. Homilia sandomierska jest multimedialną częścią Mszy, 
w której głos JPII zawsze wywołuje niezwykłe wzruszenie. W obecnej postaci Msza składa się z 5 części głównych: Kyrie eleison, Gloria, Credo, Sanctus i Agus Dei 
śpiśpiewanych po łacinie i 9 części uzupełniających, które odnoszą się do głównych przesłań pontyfikatu Jana Pawła II oraz finałowego hymnu Jana Pawła II - „Choć  
odszedłeś jesteś z nami…”. 

 Prapremierowe wykonanie fragmentów Wielkiej Mszy Papieskiej „Beati Mundo Corde” odbyło się 11 czerwca 2006 roku na Świętym Krzyżu pod Kielcami, 
w ramach obchodów 1000-lecia życia monastycznego w Polsce; wykonanie premierowe miało miejsce 12 czerwca podczas uroczystości odsłonięcia figury Papieża 
- Polaka na sandomierskich błoniach. 

  W wykonaniach premierowych uczestniczyli: Orkiestra i Chór Filharmonii Śląskiej, chóry sandomierskie a także soliści: Bożena Harasimowicz (sopran), Agata 
Sava (mezzosopran), Vasyl Ponajda (tenor), Józef Frakstain (bas). Orkiestrę poprowadził kompozytor - Wojciech Mrozek. W ciągu roku od premiery Wielkiej Mszy 
Papieskiej wysłuchały tysiące wiernych w kościołach w Jaworznie, Iławie, Gdańsku, Gdyni, Płocku, Warszawie, Toruniu, Bydgoszczy, Grodzisku Mazowieckim 
i Sandomierzu, a patronat nad wszystkimi wykonaniami dzieła w Polsce objął Minister Kultury i Sztuki RP.

www.avip.pl



Stabat Mater (1-12) jest ostatnim kompletnym utworem Pergolesiego. Wizerunek Matki Boskiej 
płaczącej pod krzyżem zainspirował kompozytora do poszukiwań nowych środków muzycznej 
ekspresji, których doświadczyć możemy podczas słuchania zwłaszcza VI części utworu, Vidit suum, 
sugestywnie oddającej przedśmiertne westchnienia Jezusa na krzyżu. Kompozytor włożył mnóstwo 
wysiłku w przygotowanie tego dzieła, pamiętając, że zamawiający utwór książę Maddaloni był znawcą 
dotychczasowego stylu muzyki Alessandro Scarlattiego.

Rezerwacja terminów:
Lidia Targowska
+48 790 517 791
Email: lidia@avipgroup.com

Woytek Mrozek 
+48 600 384 750
Email: Email: woytek@avipgroup.com

Wykonawcy:
Edyta Piasecka   sopran
Agata Sava    mezzosopran

Kwintet smyczkowy  
Niniejszy program jest możliwy także
z udziałem innych solistek:
SSwietlana Kaliniczenko
Alina Zakhodyakina
Natalia Kughar
Magdalena Witczak

Koncerty Oratoryjne

J.B. Pergolesi
Stabat Mater

www.avip.pl



Wielka msza h-moll została napisana pod koniec życia Bacha. Głęboko wierzący protestant 
komponując katolicką mszę dziękuje Bogu z wielką pokora za całe życie naznaczone ciężką pracą, 
radościami i smutkami. Ale też przede wszystkim za geniusz muzyczny, dzięki któremu Bach mógł 
wielbić Boga całą swoją twórczością.

Oratorium na Boże Narodzenie zalicza się do najbardziej znanych kompozycji religijnych i często jest 
wykonywane w całości lub w części w okresie adwentu i Bożego Narodzenia. Sześcioczęściowe 
ooratorium na śpiew solowy, mieszany chór i orkiestrę autorstwa Jana Sebastiana Bacha napisane 
z myślą o wykonywaniu go w kościołach w okresie Bożego Narodzenia. Zostało napisane na Boże 
Narodzenie 1734 r. a zawierało fragmenty wcześniejszych kompozycji łącznie z trzema świeckimi 
kantatami z lat 1733-1734. Data została potwierdzona autografem Bacha na rękopisie oratorium.
Kolejne wykonanie oratorium odbyło się dopiero w 1857 roku.

Pierwsza część opisuje narodziny Jezusa, druga - objawienie pasterzom, trzecia - adorację pasterzy, 
czwarta - obrzezanie i nadanie imienia Jezusowi, piąta - podróż mędrców ze wschodu, szósta 
- - adorację mędrców.

Wykonawcy:
Anastasia Kornutiak  sopran
Agata Sava    mezzosopran
Michailo Malafij   tenor
Petro Radejko    bas/baryton

Dyrygenci:
M.M.J. Błaszczyk
W. Mrozek
V. Sywohip

Orkiestra i Chór Gloria Filharmonii Lwowskiej
Orkiestra i Chór Filharmonii Śląskiej

Niniejszy program jest możliwy także
z udziałem innych solistów.

Rezerwacja terminów:
Lidia Targowska
+48 790 517 791
Email: lidia@avipgroup.com
Woytek Mrozek 
+48 600 384 750
Email: Email: woytek@avipgroup.com

Koncerty Oratoryjne

J.S. Bach
Wielka Msza h-moll

Oratorium na Boże Narodzenie
„Weihnachtsoratorium”

www.avip.pl



Requiem d-moll KV 626 powstałe w 1791 roku jest jednym z największych utworów 
sakralnych Mozarta, a zarazem jego ostatnią, niedokończoną kompozycją. Mozart, będąc nadwornym 
kompozytorem w cesarskim Wiedniu, przeważnie pisał utwory na zamówienie lub na własne potrzeby. 
Dziełem wyjątkowym, otoczonym legendą, w której dziś trudno już oddzielić wydarzenia autentyczne 
od mitu, jest ostatnia jego kompozycja, Requiem d-moll.

Mimo iż kompozycja była dla Mozarta bardzo interesująca, nie od razu przystąpił do pracy. Kiedy 
kkomponował Requiem, był już bardzo chory. Kompozytor nie zdołał ukończyć dzieła, które pozostało 
z nim do ostatnich chwil życia. Jeszcze 4 grudnia pracował nad wątkami Lacrimosa. Mozart prowadził 
wyścig z czasem, uważając, że pisze requiem na własną śmierć. Z takim przekonaniem zmarł. Rękopis 
mozar towski, ostatnie nuty postawione jego ręką, przypadają na 8 takt partii wokalnych Lacrimosa.

Pierwsze wykonanie Requiem miało miejsce 14 grudnia 1793 roku w posiadłości hrabiego 
von Walsegga pod Wiedniem.

Rezerwacja terminów:
Lidia Targowska
+48 790 517 791
Email: lidia@avipgroup.com
Woytek Mrozek 
+48 600 384 750
Email: Email: woytek@avipgroup.com

Wykonawcy:
Alina Zakhodyakina   sopran
Yulia Mychailova    mezzosopran
Nazar Tatsyschyn   tenor
Petro Radejko    bas / baryton

Dyrygenci:
M.M.J. Błaszczyk
W. Mrozek
V. Sywohip

Orkiestra i Chór Gloria Filharmonii Lwowskiej
Orkiestra i Chór Filharmonii Śląskiej

Niniejszy program jest możliwy także
z udziałem innych solistów.

Koncerty Oratoryjne

W.A. Mozart
Requiem

www.avip.pl



Niezwykły koncert - misterium „Misa Criolla”, autorstwa jednego z najważniejszych argentyńskich 
kompozytorów Ariela Ramireza. W 50 lat po swojej premierze Msza Kreolska rownież w Polsce, 
z udziałem wnuka kompozytora - Ariela Ramíieza grającego na bandoneonie.

Ariel Ramirez (ur. 4 września 1921 w Santa Fe w Argentynie, zm. 18 lutego 2010 w Buenos Aires) 
- argentyński pianista i kompozytor. Światową sławę przyniosła mu napisana w 1964 Misa Criolla 
(Msza Kreolska) - msza oparta na motywach ludowych tańców latynoamerykańskich, stworzona 
wkrótce po decyzji soboru watykańskiego II, który umożliwił odprawianie Mszy Świętej w języku 
ojojczystym. Jej prawykonanie w 1964 r. rozpoczyna triumfalny pochód przez większość znaczących sal 
koncertowych świata. Msza Kreolska zawiera oryginalne kompozycje autora, powstałe w oparciu 
o formy i rytmy regionalne, zaczerpnięte z tradycji folkloru muzycznego Argentyny i innych krajów 
Ameryki Łacińskiej. Msza Kreolska składa się zawsze z pięciu części śpiewanych wg tekstu w języku 
hiszpańskim, zatwierdzonego przez Komisję Liturgiczną dla Ameryki Łacińskiej w 1963 roku. 
To niezwykłe dzieło, dzięki swym wyjątkowym walorom artystycznym wzbudzające zachwyty krytyki 
ii publiczności całego świata, ukazuje najwyższe wartości humanistyczne, jak również mistrzowską 
zdolność połączenia misterium religijnego z popularyzacją form muzyki ludowej, wyrażających 
najwznioślejsze uczucia.

Wykonawcy:
Ariel Ramirez - bandoneon
Juan Carlos Hechavarria - tenor (Kuba)
Jose Torres - bombo, bongos, gitara, tres (Kuba)
Grecco Calderon - gitara (Peru)
Marek Kaim - quenas, sikus, percucion
IIreneusz Wójcicki - charango, gitara, tiple, quenas
Dariusz Samerdak - piano
Krzysztof Łabaz - kontrabas, gitara basowa
Chór Gloria Filharmonii Lwowskiej
pod dyrekcją V. Syvohipa
Wrocławski Chór Akademicki
pod dyrekcją Alana Urbanka

Koncerty Oratoryjne

Ariel Ramirez
Msza Kreolska
Missa Criolla

Rezerwacja terminów:
Lidia Targowska
+48 790 517 791
Email: lidia@avipgroup.com
Woytek Mrozek 
+48 600 384 750
Email: Email: woytek@avipgroup.com
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Grupa Chanajki związana jest z Białymstokiem. W 2006 r. zespół zdobył „Złote Cymbały” 
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. W ich repertuarze można usłyszeć wpływy 
rosyjskie, bałkańskie, związane z folklorem białoruskim. W ciągu ostatnich 3 lat grupa pracowała 
zz najlepszymi klezmerami ze Stanów Zjednoczonych (Bob Cohen), Węgier (Di Naye Kapelye), z Rosji 
(Kharkow Klezmer Band, Zenya Łopatnik), Markiem Ravskim, czy znakomitym znawcą tańców 
i kultury Jidysz Leonem Blankiem. Chanajki poszukują utworów, w których podejmują próbę 
odtworzenia języka i muzyki dawnego Białegostoku pogranicza kultur. Białegostoku buzy i bułeczek 
białys tak niegdyś popularnych na ulicach Chanajek. W grudniu ukazała się pierwsza płyta 
zatytułowana Chanajki.

1. Alicja Grabowska   śpiew, teksty w jej opracowaniu i wykonaniu
22. Rafał Grabowski  akordeon
3. Rafał Makarski   kontrabas
4. Radosław Koper   skrzypce, altówka
5. Maciej Dziemski   perkusja, tarambuka

Muzyka Etniczna

Muzyka Klezmerska
Zespół Chanajki

Rezerwacja terminów:
Lidia Targowska
+48 790 517 791
Email: lidia@avipgroup.com

Woytek Mrozek 
+48 600 384 750
Email: Email: woytek@avipgroup.com

www.avip.pl



Muzyka klezmerska
Na chór chłopięcy, klarnet, cymbały, trio jazzowe i zespół klezmerski Chanajki to pierwszy na świecie 
projekt muzyki klezmerskiej w tak nietypowej i przebogatej barwowo obsadzie.

Wykonawcy:
W. Mrozek       klarnet / dyrygent (lub inny dyrygent)
Alicja Grabowska    wokal
RRafał Grabowski      akordeon
Ihor Lomaha      cymbały
Maryjan Lomaha      skrzypce
Trio jazzowe Zbigniewa Wrombla
Piotr Wrombel      piano
Zbigniew Wrombel     kontrabas
Paweł Twardoch     perkusja
PPoznański Chór Chłopięcy pod dyrekcją Jacka Sykulskiego

Program:
Suita Skrzypek na dachu
Rebeka
Rivke
Az der Rebe tantz
Papirossen
HHava Nagila
Belz
Yoshke fort awek
Bialystok majn hajm
Bubliczki
Frailahy i inne.

Muzyka Etniczna

Cztery Kolory 
Muzyki Klezmerskiej

Rezerwacja terminów:
Lidia Targowska
+48 790 517 791
Email: lidia@avipgroup.com
Woytek Mrozek 
+48 600 384 750
Email: Email: woytek@avipgroup.com

www.avip.pl



„Cabaret la Boca” - tango argentyńskie, autorskie dzieło Ariela Ramíreza to tanecznomuzyczne show, 
które przenosi widzów w świat pierwszych milong Buenos Aires z lat 20. i 30. ubiegłego stulecia. 
Właśnie tam narodziło się argentyńskie tango i królowali wielcy bandoneoniści - muzycy, śpiewacy 
i tancerze, mistrzowie „smutnej myśli, którą się tańczy”, jak nazwał tango poeta Enrique Santos 
Discèpolo. Koncert dopełniają znakomici tancerze, propagatorzy tanga argentyńskiego. 

Ariel Ramirez jest jednym z najsłynniejszych światowych bandoneonistów. Naukę gry na bandoneonie 
rozpoczął w wieku 13-tu lat. Jest laureatem licznych festiwali folklorystycznych, grał w najlepszych 
aargentyńskich zespołach tango. Koncertuje z wieloma uznanymi muzykami m.in. w Chile, Brazylii, 
Peru, Boliwii i Urugwaju. W latach 2004-2007 współpracował ze skrzypkiem Néstorem Garnicą, 
a następnie dołączył do znanej argentyńskiej grupy Los Carabajal. W latach 2009-2010 
akompaniował wokaliście Marcelo Toledo. Niedawno wystąpił we Wrocławiu z El Muso - jednym 
z najbardziej popularnych wokalistów kubańskich. Jest wnukiem jednego z najsłynniejszych 
kompozytorów argentyńskich, twórcy mszy kreolskiej - Ariela Ramireza.

Wystąpią:
Ariel Ramirez Tango Quartet
Ariel Ramirez - bandoneon
Darek Samerdak - fortepian
João de Sousa - wokal
Dominika Białostocka - gitara
RRoland Abreu Krzysztofiak - kontrabas
Para lub pary taneczne

Ariel Ramirez
„Cabaret la Boca”
„Tango Autentico”
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Lomagos Band
Zarówno pod względem obsady, doboru repertuaru jak i wysokiej jakości grupę Lomagos Band 
porównać można do zespołu braci Lokatosz. Autentyczność, energia i zachwycająca wirtuozeria 
totowarzyszy wszystkim koncertom Lomagos Band. Grupę stworzyli bracia Ihor i Maryan Lomaha, którzy 
specjalizują się w odtwórstwie muzyki etnicznej, folkowej Europy wschodniej i południowej, 
cygańskiego jazzu i muzyki klezmerskiej. Programy Lomagos Band’u powstały na kanwie twórczości 
słynnego skrzypka Lokatosza, którego artyzm i twórczość wywarła duży wpływ na wybór kierunku 
muzycznej podróży braci Lomagos. Zespół koncertuje permanentnie na: Ukrainie, w Niemczech, 
Austrii, Hiszpanii i Polsce. W 2007 roku grupa nagrała swoją pierwszą płytę CD, która cieszy się 
wielkim powodzeniem. Autentyczność, wirtuozeria i przyjemność muzykowania młodych, pełnych 
eneenergii i temperamentu artystów udziela się publiczności i jest gwarantem wielu niezapomnianych 
artystycznych doznań i uniesień. Ostatnim projektem grupy jest połączenie muzyki cygańskiej 
z parafrazami muzyki W. A. Mozarta. Projekt ten gościł na Festiwalu Mozartiana w Gdańsku 
i podziwiało go ponad 2 000 osób.

Wykonawcy:
Maryan Lomaha   skrzypce
Ihor Lomaha    cymbały
Serhij Humin   gitara
Yurij Romanom   fortepian
Serhij Fedorchuk   kontrabas

PrProgramy:
- Muzyka karpacka, bukowińska 
- Cygański jazz
- Muzyka klezmerska
- Mozart na cygańską nutę

Muzyka Etniczna

Lomagos Band
Cygański jazz
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HorynaProgram:
Kolędy i pastorałki
Muzyka cerkiewna
Pieśni folkloru Polesia
Pieśni wiosenne, żniwne i obrzędowe
Zabawy i tańce ludowe
PiPieśni do słów Tarasa Szewczenko i Lesi Ukrainki

Muzyka Etniczna

Grupa Horyna
Śpiew białogłosowy
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„Śpiewnik” - to album zawierający zbiór najpiękniejszych polskich 
piosenek.
Inspiracją do powstania programu stały się niezapomniane przeboje polskiej muzyki rozrywkowej z lat 
sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Wśród wybranych i opracowanych przez nas 
piosenek znajdują się takie tytuły jak „Wspomnienie’’, „Płonąca stodoła’’ z repertuaru Czesława 
Niemena, „Byłaś serca biciem’’ z repertuaru Andrzeja Zauchy, „Historia pewnej znajomości’’ 
z repertuaru „Czerwonych Gitar‘’, „Kiedy byłem małym chłopcem’’ z repertuaru Tadeusza Nalepy 
ii inne. W naszym projekcie muzycznym sięgnęliśmy też do bogatych zasobów polskiej muzyki 
filmowej, przypominając takie piosenki, jak „Tylko wróć‘’ z kultowego serialu Jerzego Gruzy pt. „Wojna 
domowa‘’, kołysanka z filmu Romana Polańskiego „Rosemary's Baby’’, czy „Uciekaj moje serce’’
z filmu Radosława Piwowarskiego pt. „Jan Serce’’. Wszystkie utwory, zamieszczone na płycie 
„Śpiewnik’’ zależą do klasyki polskiej muzykirozrywkowej, jednak w naszych autorskich aranżacjach na 
nnowo zabrzmiały w konwencji jazzowej. Ideą programu jest zaproponowanie słuchaczowi własnych 
wersji znanych polskich piosenek, pod ich wspólnym, jazzowym mianownikiem. Przedstawione nowe 
interpretacje są świeże i niekonwencjonalne, do czego przyczynili się wchodzący w skład zespołu 
artyści.

Wykonawcy:
Janusz Szrom   wokal
Zbigniew Wrombel   kontrabas
Piotr Wrombel    fortepian/klawisze
Krzysztof Szmańda   perkusja

Program można wykonać także z towarzyszeniem 
orkiorkiestry smyczkowej, kameralnej lub symfonicznej.

Koncerty Jazzowe

„Śpiewnik”
Polskie Przeboje
Szrom & Wrombel
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„...Ilekolwiek razy słuchać gry Kuby Stankiewicza, zawsze jest to rozkosz dla uszu: 
to pianistyka błyskotliwa, delikatna, wyrafinowana i na swój sposób przebojowa…” 

Kuba Stankiewicz od wielu lat zajmuje niepodważalną pozycję wśród najlepszych polskich pianistów 
jazzowych. Wyróżnia się indywidualnym podejściem do kompozycji, wrażliwością na barwę dźwięku, 
wyczuciem dynamiki i przestrzeni. Na profesjonalnej scenie debiutował w zespołach Jana „Ptaszyna” 
Wróblewskiego i Zbigniewa Namysłowskiego (1985-1987), z którym występował m.in. w USA 
ii Meksyku oraz nagrał płyty Open i Song of Innocence. W latach 1987-1990 studiował w Berklee 
College of Music w Bostonie (dyplom w klasie fortepianu) i podróżował po Stanach Zjednoczonych 
z Orkiestrą Artie Shawa. Jest laureatem nagrody Oscara Petersona oraz półfinalistą 
Międzynarodowego Konkursu Pianistów Jazzowych im. Theloniousa Monka w Waszyngtonie. 
Po powrocie do kraju założył własny zespół. Jego autorski album Northern Songzostał wybrany płytą 
roku w ankiecie czytelników magazynu Jazz Forum w roku 1993…

Trio:
Kuba Stankiewicz   fortepian
Wojciech Pulcyn    kontrabas
Sebastian Frankiewicz  perkusja

Quartet:
Kuba Stankiewicz   fortepian
WWojciech Pulcyn    kontrabas
Sebastian Frankiewicz  perkusja
Maciej Sikała    saksofony

Programy:
Chopin Songbook
Northern Songs
Spaces
MuMuzyka Wojciecha Kilara

Koncerty Jazzowe

Kuba Stankiewicz
Trio & Quartet
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Zbigniew Namysłowski - jeden z najbardziej znanych polskich jazzmanów. Multiinstrumentalista 
- z wykształcenia wiolonczelista, z wyboru puzonista, saksofonista altowy i sopranowy, flecista 
aa także wyśmienity kompozytor i aranżer. Jako pierwszy polski muzyk jazzowy nagrał za granicą płytę: 
W 1967 londyńska wytwórnia Decca zarejestrowała płytę „Zbigniew Namysłowski Modern Jazz Group: 
„Lola”. Wziął udział w realizacji historycznego filmu „Kalatówki ’59”. W 1965 J. Berendt zaprosił go do 
udziału w swoim dokumentalnym obrazie kręconym na zlecenie telewizji zachodnioniemieckiej „Jazz 
aus Polen”. Przez wiele lat Namysłowski był artystą, który nie tylko kreował nowe jazzowe stylistyki, 
ale promował muzyków np. Cz. Bartkowski, L. Możdzer, S. Kulpowicz. W 1978 roku Namysłowski 
szukając szerszej perspektywy dla swojego jazzu wyjechał do USA. Przede wszystkim koncertował 
zz Michałem Urbaniakiem i Urszulą Dudziak, ale nie stronił też od autorskich koncertów i nagrań. 
Z własnymi zespołami koncertował na najważniejszych festiwalach jazzowych w kraju i za granicą. 
Zasadniczy wpływ na stylistykę muzyki Namysłowskiego ma jego fascynacja polskim folklorem oraz 
znajomość sonorystyki amerykańskiego jazzu. Choć jazz Namysłowskiego poddawany jest 
nieustannym zmianom to jego charakterystyczny styl, „jazzowosłowiańskie” kompozycje i perfekcja 
wykonawcza doskonale precyzują „Jazz Namysłowskiego”. Z dużym uznaniem spotkały się 
ww ostatnich latach wspólne nagrania Namysłowskiego z zespołem górali oraz album z jazzującą 
muzyką W.A. Mozarta zrealizowanym wspólnie z Wojciechem Mrozkiem.

Programy:
Kompozycje własne   Zbigniew Namysłowski - saksofony
Winobranie     Jacek Namysłowski - puzon
Namysłowski i Górale  Sławomir Jaskułke - fortepian
Mozart na jazzowo   Grzegorz Grzyb - perkusja
JJazzowy Chopin    Michał Barański lub Andrzej Święs - bas

Koncerty Jazzowe

Zbigniew Namysłowski
Jazz Quintet
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Z wielką przyjemnością przedstawiam Państwu ofertę koncertową Grzegorza Nagórskiego jednego 
z najwybitniejszych muzyków w Polsce. Zdobywcę Fryderyka w 2009 roku, obecnie nominowanego 
do tej nagrody aż w trzech kategoriach - jako jazzowy muzyk roku, kompozytor/aranżer oraz jazzowy 
album roku. Uznawanego rokrocznie od 1996 roku przez czytelników Jazz Forum za najlepszego 
puzonistę. 

Grzegorz Nagórski prezentuje on jazz najwyższej próby, a świetne kompozycje i aranżacje lidera 
ppozwalają nam przenieść się do ojczyzny jazzu, gdzie Grzegorz Nagórski przez kilka lat studiował, 
a następnie wykładał muzykę jazzową. 

„Koncerty kwartetu to prawdziwa uczta dla ducha. Niezwykła energia i klimat tworzony przez 
muzyków trafia do każdego słuchacza, a wysublimowane aranżacje, subtelność interpretacji 
i wirtuozeria artystów potrafi zadowolić najbardziej wybrednego konesera muzyki”.

Wykonawcy:
Grzegorz Nagórski   puzon
Paweł Tomaszewski  fortepian
Łukasz Żyta     perkusja
Andrzej Święs    bas

Programy:
DDedication
Over and Over
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Koncerty Jazzowe

Grzegorz Nagórski
Jazz Quartet
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Zespół Jem pochodzi z pięknego miasta Lwowa. Grupa 
wykonuje perfekcyjnie wszystkie największe przeboje 
światowe, zarówno te starsze jak i najnowsze. Artyści 
mają duże doświadczenie sceniczne a ich miły sposób 
bycia czyni z nich najbardziej ulubioną grupę Ukrainy 
wykonującą covery. Zespół nadaję się doskonale 
nana wszelkie rodzaje imprez: kluby, dyskoteki, wszelkie 
eventy specjalne, koncerty w salach koncertowych 
i na scenach plenerowych.

Muzyka Rockowa 
i Covery

Zespół Jem
Światowe Przeboje
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Ihor Volkoff jest jednym z niewielu zawodowych saksofonistów/flecistów Lwowa, który wykonuje 
różnorodne gatunki muzyki takie jak: muzyka etniczna, cygański jazz, klezmerska, klasyczna, 
awangardowa oraz house music. Volkoff jest wykształconym w Akademii Muzycznej we Lwowie 
ininstrumentalistą. To pozwala mu w mistrzowski sposób poruszać się, w każdym rodzaju muzyki, którą 
wykonuje. Artysta z wielkim doświadczeniem i zaangażowaniem pracuje w różnych formatach: kluby, 
dyskoteki, eventy korporacyjne, uroczystości miejskie, centra kultury, przyjęcia tematyczne, bankiety, 
muzyka w stylu lounge, jazz, muzyka fonowa w jego wykonaniu pozwala przyjemnie spędzić czas. 
Koncerty w klubach z DJ-em w kierunkach House; Touch House, Latin House - połączenie muzyki 
elektronicznej, saksofonu lub fletu, w produkcji Ihora jest zawsze profesjonalnej jakości i jest 
gwarantem sukcesu każdego przedsięwzięcia bez znaczenia czy jest ono wielkim plenerowym 
eeventem czy też małym koncertem klubowym.

Comercial House
1.  Armstrong Louis vs Purple Project 
 - Let My People Go
2.  Alchemist Project - Brazil-Brazil
3.  Astero Inusa Dawuda - I Don’t Know
4.  Aura-Dione-feat-Rock-Mafia-Friends
55.  Black Eyed Peas - Dont With My Heart
6.  Danny Freakazoid and Matt Caseli - Long 
 Legs Running
7.  Dj Ralmm feat. Alexandrina vs Dina
 Vass - The Love I Have
8.  Fly Project - Musica
9.  Florida - Good Feeling
110.  Gym Class Heroes - Stereo Hearts
11.  Kay and Stoxx vs Muzzaik - Ain’t Nobody
12.  Loreen - Euphoria
13. Oceana - Endless Summer
14.  Selena Gomez - Love you like a love song
15.  Tacabro - Tacata
16.  The Rumbar - El Timbal
117. Uness amp JedSet feat Marcus Pearson 
 - Push the Feeling
18.  Calvin Harris feat Ne Yo - Lets Go
19.  Gold 1 feat. Bruno Mars &amp Jaeson Ma
  - This Is My Love
20.  James Brown vs. Slin Project - I Feel Good
21.  Lykke Li - I Follow Rivers
2222. Maroon 5 vs. Dani Masi &amp Alberto Herrera 
 - One More Night
23.  Roma Pafos feat Sarkis Edwards - Say Goodbye

Muzyka Klubowa 
DJ & Sax

Igor Volkoff
Sax & DJ
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Patryk Woliński - Saksofonista, klarnecista i flecista. Absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach 
w klasie saksofonu Jerzego Główczewskiego. Występował z wieloma muzykami w kraju i za granicą: 
Ryszardem Rynkowskim, Bogusławem Metzem, grupą Vox, kwartetem Rampa, Billem Evansem. 
Na stałe współpracuje z zespołem ,,Zbigi Band'', z którym zdobył pierwsze miejsce na konkursie 
,,Złota Tarka'' w Iławie w 2000 roku. Patryk występował również za granicą między innymi z ,,Musical 
Starlights'' w Niemczech, Włoszech, Austrii oraz Danii. Artysta z wielkim doświadczeniem 
ii zaangażowaniem pracuje w różnych formatach: kluby, dyskoteki, eventy korporacyjne, uroczystości 
miejskie, centra kultury, przyjęcia tematyczne, bankiety, muzyka w stylu lounge, jazz, muzyka fonowa 
w jego wykonaniu pozwala przyjemnie spędzić czas. Koncerty w klubach z DJ-em w kierunkach House; 
Touch house, Latin House - połączenie muzyki elektronicznej, saksofonu lub fletu, w produkcji Patryka 
jest zawsze profesjonalnej jakości, i jest gwarantem sukcesu każdego przedsięwzięcia bez znaczenia 
czy jest ono wielkim plenerowym eventem czy też małym koncertem klubowym.

Comercial House
1.  Armstrong Louis vs Purple Project 
 - Let My People Go
2.  Alchemist Project - Brazil-Brazil
3.  Astero Inusa Dawuda - I Don’t Know
4.  Aura-Dione-feat-Rock-Mafia-Friends
55.  Black Eyed Peas - Dont With My Heart
6.  Danny Freakazoid and Matt Caseli - Long 
 Legs Running
7.  Dj Ralmm feat. Alexandrina vs Dina
 Vass - The Love I Have
8.  Fly Project - Musica
9.  Florida - Good Feeling
110.  Gym Class Heroes - Stereo Hearts
11.  Kay and Stoxx vs Muzzaik - Ain’t Nobody
12.  Loreen - Euphoria
13. Oceana - Endless Summer
14.  Selena Gomez - Love you like a love song
15.  Tacabro - Tacata
16.  The Rumbar - El Timbal
117. Uness amp JedSet feat Marcus Pearson 
 - Push the Feeling
18.  Calvin Harris feat Ne Yo - Lets Go
19.  Gold 1 feat. Bruno Mars &amp Jaeson Ma
  - This Is My Love
20.  James Brown vs. Slin Project - I Feel Good
21.  Lykke Li - I Follow Rivers
2222. Maroon 5 vs. Dani Masi &amp Alberto Herrera 
 - One More Night
23.  Roma Pafos feat Sarkis Edwards - Say Goodbye

Muzyka Klubowa 
DJ & Sax
Patryk

Comercial House
Sax & DJ
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Artyści AVIP Group

Agata Sava
mezzosoprano

Edyta Piasecka
soprano

Melanie Goerlitz
soprano

Magdalena Witczak
soprano

Alina Zakhodyakina
soprano

Anita Rywalska
soprano

Swietlana Kaliniczenko
soprano

Mariana Laba
soprano

Natalia Kughar
mezzsoprano

Renata Johnson
soprano

Alyona Kystenyova
soprano

Natalia Schewchenko
soprano

Anastasiya Kornutiak
soprano

Halina Kogut
mezzosoprano

Katharyna Baidiuk
soprano/bandura

Tetyana Boretska
soprano

Patrycja Kotlarska
musical

Mili Morena
salsa

Elisa Sacharczuk
folk, jazz

Alicja Grabowska
klezmer

Vincent Schirrmacher
tenor

Ruslan Zinewych
tenor

Vasyl Ponaida
tenor

Leszek Świdziński
tenor

Petro Radeyko
baryton

Nazar Tatschyshyn
tenor

Michael Malafij
tenor

Aleksander Forkuszak
tenor

Albert Laskonog
tenor

Roman Antoniuk
baryton/bandura

Józef Frakstain
bas

Pavlo Tabakov
tenor pop
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AVIP Group Agency
ul. Jaskółcza 2
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dr Woytek Mrozek
Dyrektor artystyczny
President
Cell phone: + 48 600 384 750
Email: woytek@avipgroup.com

AVIP Group służy wszystkim kontrahentom radą i pomocą w stworzeniu festiwalowego stylu życia 
kultury muzycznej, tanecznej i widowiskowej. Gorąco zachęcamy Urzędy Miast, Gminy, Starostwa, 
Centra i Ośrodki Kultury, Towarzystwa, Fundacje, Firmy małe i wielkie, Korporacje do tworzenia 
cyklicznych eventów w formie festiwalu. Nasi pracownicy pomogą w wykreowaniu małego 
lub wielkiego cyklicznego wydarzenia. Dostosują projekt festiwali i wachlarz usług do Państwa 
ooczekiwań, możliwości oraz sprawią, by wydarzenie to na długo zapadło jego uczestnikom w pamięci. 
Z AVIP Group jednego możecie być pewni: Wasze marzenia poszybują daleko w chmurach, a ich 
wykonanie będzie twardo stąpać po ziemi.

Agata Mrozek
Dyrektor do spraw opery, operetki, musicalu
Vicepresident of opera, operetta, musical
Cell phone: + 48 600 384 743
Email: agatasava@gmail.com

dr hab. Lidia Targowska
Manager
Vicepresident of Selling - Manager
Cell phone: +48 790 517 791
Email: lidia@avipgroup.com

Kontakt / Contact for Booking:


