
 
1 Classic Art – oferta części artystycznej 

Szanowni Państwo, 

Mamy ogromną przyjemność przedstawić firmę „Classic Art”, która powstała  

w Krakowie dzięki pasji, szacunkowi do kultury przez niekoniecznie duże,  

ale przynajmniej niezdeformowane „k” oraz wierze, że jest zapotrzebowanie i miejsce  

na klasykę w sztuce.  

Zajmujemy się kompleksową organizacją koncertów, różnego rodzaju eventów, 

jubileuszy oraz tworzymy projekty w całości oparte o własny program artystyczny, w 

tym scenariusz, reżyserię, choreografię itd. przy użyciu nowoczesnych środków wyrazu. 

Naszym zadaniem jest łącznie gatunków i stylów muzycznych oraz oddziaływanie na 

widza na wielu płaszczyznach za pomocą przygotowanych wizualizacji, efektów 

świetlnych oraz perfekcyjnego nagłośnienia. Jednocześnie zapewniamy pełną  oprawę  

techniczną wraz z doświadczoną kadrą realizatorów.   

Naszym atutem jest kompleksowa obsługa najbardziej wymagających klientów,  

w oparciu o własne zaplecze wykonawcze,  w przyjaznej atmosferze  i zawsze na 

najwyższym poziomie!    

 

Zapraszamy do współpracy! 

 

Widowiska multimedialne 

(Wszystkie projekty można łączyć, modyfikować w zależności od potrzeb zarówno co do 

wykonawców jak i programu artystycznego) 

 

1. „Muzyczna Aleja Gwiazd”   

Wyjątkowe widowisko, w którym występują wybitne polskie gwiazdy ze świata muzyki, śpiewu i 

tańca, a wieczór wypełniają dźwięki największych przebojów muzyki filmowej, musicalowej 

oraz piosenki ze światowego repertuaru!  
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Podczas koncertu  można posłuchać  m.in.: „Besame Mucho”, ”La Vie en Rose”, 

 „Moon River”, „My way”, „Can’t help falling  in love”, muzykę z „Ojca Chrzestnego”, „Gladiatora”, 

„Upiora w operze”, dynamiczne „Libertango” oraz przepiękny walc z filmu „Noce i Dnie”.   

 

 

 

 

 

 

 

Udział biorą: 

Grażyna Brodzińska (sopran) 

Marcin Jajkiewicz (wokal)  

Bogdan Kierejsza (skrzypce)  

Wiesław Prządka (akordeon/bandoneon)  

Anna Głogowska i Rafał Maserak (taniec) lub inna para tańca towarzyskiego 

Orkiestra Krakowska Młoda Filharmonia / Orkiestra CREO 

Dyrygent Tomasz Chmiel /  Mateusz Walach  
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2. „Magiczny Hollywood” 

czyli … filmowo – muzyczna opowieść, która chwyta za serce! 

 

Niekwestionowana królowa polskiej sceny 

muzycznej - Grażyna Brodzińska oraz Marcin 

Jajkiewicz - utalentowany  wokalista rozrywkowy, 

nazywany polskim Frankiem Sinatrą, występują w  

iście hollywoodzkiej aranżacji do przebojów ze 

świata filmu i musicalu. Artystom towarzyszy 

"Krakowska Młoda Filharmonia", pod dyrekcją 

Tomasza Chmiela, a całość dopełnia mistrzowska 

para taneczna, wizualizacje multimedialne oraz 

wyjątkowa oprawa świetlna.  

    

Uchylmy rąbka tajemnicy… Cisza. Półmrok. Gra 

świateł i tak bliski naszym sercom Polonez z filmu 

"Pan Tadeusz". Tak właśnie rozpoczyna się 

wieczór wypełniony największymi przebojami ze 

świata muzyki. Nagle, wśród świateł, pojawia się 

Grażyna Brodzińska – i zaczyna naszą opowieść  

utworem "Somewhere over the rainbow". W tle 

ukazuje się pełna barw tęcza i baśniowe światła. 

Po chwili, Marcin Jajkiewicz dzieli się z nami  

fascynującą oraz jakże tajemniczą historią którą 

kryją w sobie mury katedry “Notre Dame”.  

Z Paryża przenosimy się do Argentyny gdzie 

orkiestra gra pełne dynamiki "Libertango".  

W objęciach  ciemności eksplodują światła,  

obserwujemy toczącą się grę uczuć pomiędzy 

tancerzami. Teatr świateł trwa, na telebimie 

ukazuje się fragment ściskającej serce klasyki: 

"Ojca Chrzestnego” a z instrumentów orkiestry 

wydobywają się najbardziej charakterystyczne 

jego dźwięki. 

 

Podczas widowiska obserwujemy najbardziej 

znane sceny filmowe, między innymi z "Nocy  

i Dni" czy "Przeminęło z wiatrem". Słyszymy w 

polskiej wersji językowej "Besame Mucho",  

“It’s now or never”, "La vien en Rose" z repertuaru 

Edith Piaf, czy też "My Way" Franka Sinatry.  

Z miłosnej zadumy i chwili zapomnienia  

wyprowadzają nas grzmoty i błyskawice 

zwiastujące  nadejście "Upiora w Operze". Emocje 

rosną. Oczami wyobraźni widzimy rozszalałe fale i 

statek porzucony na pastwę żywiołów. To "Piraci z 
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Karaibów" z Kapitanem Jackiem Sparrowem na czele. Kiedy wydaje się że historia dobiega 

końca, sam Elvis Presley wyznaje  nam,  że czasami trudno się nie zakochać,  a to Magiczne 

Widowisko tylko utwierdza nas w tym przekonaniu! 

 

Udział biorą: 

Grażyna Brodzińska 

Marcin Jajkiewicz 

Tancerze Tańca Towarzyskiego 

Drew De Four – gościnnie (w miarę możliwości)  

Orkiestra Krakowska Młoda Filharmonia / Orkiestra CREO 

Dyrygent Tomasz Chmiel / Mateusz Walach 

 

3. „The Best of Broadway”  

czyli … “nietypowa” multimedialna podróż do magicznego świata musicalu! 

 

W widowisku „The Best of Broadway” 

to właśnie ci wspaniali wykonawcy 

wprowadzają nas w magiczny świat 

śpiewu, muzyki i  tańca. Dodatkowo, 

popularni bohaterowie z filmu 

„Czarnoksiężnik z krainy Oz”  przy 

„współpracy” z oryginalnymi dialogami 

znanego felietonisty radia RMF Tomasz 

Olbratowskiego, przedstawiają 

„własną”  czyli dość nietypową oraz z 

lekkim przymrużeniem oka opowieść 

„Dorotki” i jej zmagań w poszukiwaniu 

krainy kwitnącej tęczy. Ponadto, 

niezwykła scenografia w połączeniu 

zarówno z oprawą multimedialną jak  

i taneczną, z pewnością sprawi że, 

każda  z osób na widowni poczuje się jak w samym centrum słynnego nowojorskiego Broadway! 
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Podczas widowiska zabrzmią  przeboje z najpopularniejszych musicali broadwayowskiej sceny 

musicalowej. Będą to między innymi: bajkowe „Somewhere over the rainbow”  

z „Czarnoksiężnika z krainy Oz”, „Singing in the rain” z „Deszczowej piosenki” oraz wzruszające 

„Memory” z musicalu „Koty”. Niezapomniane  „This is the moment”, uwielbiane „Hello Dolly”  

i „Przetańczyć cała noc”. Nie zabraknie również duetów takich jak: „All I ask of you” z Upiora w 

operze, oraz utworu  „Tonight” z „West Side Story”. 

 

Udział biorą:   

Grażyna Brodzińska 

Janusz Kruciński  
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Malwina Kusior  

Marcin Wortmann 

Orkiestra CREO / band 6 – 7 osobowy opcjonalnie 

Dyrygent Mateusz Walach  

Tancerze z programów „You Can Dance” & „Got to Dance”  

 

 

4. „Nie zapomnij Mnie”– Lata 20-ste, lata 30-ste powracają w piosence! 

Piosenki okresu międzywojennego nigdy nie tracą uroku.  Bo któż nie lubi gdy Eugeniusz Bodo 

śpiewa "Umówiłem się z nią na dziewiątą" lub nie wzrusza się na przejmującym i pełnym 

dramatyzmu utworze Hanki Ordonówny "Miłość Ci wszystko wybaczy". 

Projekt ten inspirowany muzyką lat 20-tych i 30-tych, jest 

wynikiem tęsknoty za pięknem jakie towarzyszyło tamtym 

czasom. Dlatego został on zbudowany ze szczególną 

dbałością o doznania nie tylko muzyczne, ale również 

estetyczne. Ma na to wpływ oprawa muzyczna w nowych 

aranżacjach, jak również scenografia i piękne stylizowane 

suknie i klasyczne futra. Muzyczną wędrówkę do tamtych 

wspaniałych lat przeplatają niezapomniane, wzruszające 

jak i zabawne fragmenty z filmów międzywojennych takich 

jak: "Piętro Wyżej", "Manewry Miłosne", "Zapomniana 

Melodia", "Szpieg w Masce", „Paweł i Gaweł”. 

Dźwięk orkiestry zabrzmi niczym radosne „Ach jak 

przyjemnie” oraz "Baby ach te baby", a Jacek Wójcicki 

opowie nam jak umówił się na 9-tą i że czasami jest jak 

„Zimny drań”. Grażyna Brodzińska zaskoczy brawurowo zaśpiewaną oraz aktorsko wykonaną 

piosenką "Ada to nie wypada", i udowodni że „Sexappeal” to bez wątpienia broń kobieca.   

Widowisko "Nie zapomnij mnie" sprawia, że młody widz ma szansę posmakowania 

przyprószonych ozdobnymi piórami piosenek, a starszy powraca do niepowtarzalnych 

wspomnień! 
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*Widowisko „Niezapomnij Mnie”, może być wystawione z orkiestrą (25 – 30 osób); z orkiestrą 

kameralną (ok.10 osób) lub zespołem muzycznym (5 osób)  

Udział biorą: 

 

Grażyna Brodzińska 

Jacek Wójcicki / Marcin Wortmann 

Orkiestra  

Krakowska Młoda Filharmonia / band 5 osobowy opcjonalnie  

Dyrygent Tomasz Chmiel 

Tancerze Tańca Towarzyskiego 

 

 

5. „Śpiewaj i Tańcz” – to nie tylko zankomici wykonawcy ale również niezwykłe 

połączenie tańca, światła i obrazu, które z pewnością zachwyci każdego! 
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"Śpiewaj i Tańcz" to z pewnością nie lada gratka dla tych co 

uwielbiają połączenie różnych stylów wokalnych. Dodatkowo, 

widowiskowy taniec który zapewniają gwiazdorskie pary tańca 

towarzyskiego oraz popisowe, indywidualne występy solistów z 

orkiestry gwarantują że widowisko to na długo pozostanie w 

pamięci każdego z przybyłych na niego gości.   

 

Podczas tego 2-godzinnego show usłyszeć można m.in. "Hello" z 

repertuaru Lionella Richie, niezapomniany duet z musicalu 

"Upiór w Operze", "Strange (Libertango)", "Besame Mucho" czy 

też wiecznie żywy utwór "Billy Jean" Michaela Jacksona 

wykonany w nietypowej wersji instrumentalnej.  

 

Udział biorą: 

Grażyna Brodzińska 

Marcin Jajkiewicz 

Marcin Wortmann 

Janusz Kruciński 

Drew De Four –  gościnnie (w miarę możliwości)  

Tancerze 

Orkiestra CREO 

Dyrygent Mateusz Walach / Tomasz Chmiel  

 

 

6.  „Tenorek w krainie bajek” – widowisko muzyczne dla dzieci 
Niezwykła muzyczno-filmowa podróż dla „małych i dużych”  do świata bohaterów 

polskiej animacji! 

 „Tenorek w krainie bajek” to niezwykłe widowisko 

w które zabiera nas znakomity  

artysta estradowy, interpretator piosenek 

charakterystycznych Jacek Wójcicki znany dzieciom 

jako przebojowy „Pan Tenorek”. Tajemnicza, 

teatralna postać przedstawia tajniki, zagadki i 

ciekawostki dotyczące bohaterów polskiej animacji,  

a to wszystko w towarzystwie orkiestry kameralnej 
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pod dyrekcją Tomasza Chmiela. „Pan Tenorek w krainie bajek” to niezwykłe połączenie granej 

na żywo muzyki ze specjalnie  przygotowanymi animowanymi wizualizacjami. To powrót do lat, 

kiedy na ekranach telewizorów bawiły nas przeurocze rysunkowe postacie między innymi 

„Bolek i Lolek”, „Miś Uszatek”,„Reksio” czy „Baltazar Gąbka”, a wartości takie jak dobro, 

szlachetność, odwaga i miłość pozostają od lat niezmienne, kształtują i wychowują pokolenia. 

W programie mamy okazję posłuchać  bajkowych przebojówz repertuaru „Pana Tenorka”. 

Wybieramy się w podróż dookoła świata z Bolkiem i Lolkiem, podążamy śladami Baltazara 

Gąbki i Szpiega z Krainy Deszczowców. Swoją niezwykłą moc demonstruje „Zaczarowany 

ołówek”. Zaglądamy do Reksia i Misia Uszatka oraz  przedstawiamy nowych bohaterów 

„Parauszka” i jego przyjaciół! 

„Pan Tenorek w krainie bajek”, to widowisko które z pewnością przyniesie uśmiech na każdej , 

nie tylko dziecięcej twarzy! 

Udział biorą: 

Jacek Wójcicki / Marcin Wortmann / Marcin Jajkiewicz 

Orkiestra Krakowska Młoda Filharmonia 

Dyrygent Tomasz Chmiel 

Dzieci z Akademii Musical Arts 

 

7. „Mikołaj w krainie bajek” – widowisko muzyczne dla dzieci 

Spotkaj się ze Świętym Mikołajem, zostań prawdziwym tropicielem i wraz z artystami oraz 

bohaterami widowiska dołącz do poszukiwań zaginionego worka z prezentami. 
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Odkryj magiczny świat polskich bajek, zaśpiewaj i poczuj zbliżającą się magię świąt!  

Podczas koncertu wybierzemy  się w podróż dookoła świata z „Bolkiem i Lolkiem”, podążymy 

śladami „Baltazara Gąbki i Szpiega z Krainy Deszczowców”, a swoją niezwykłą moc 

zademonstruje „Zaczarowany ołówek”. Zaśpiewamy oraz posłuchamy  

wiele znanych bajkowych i świątecznych przebojów takich jak „Witajcie w naszej Bajce”,   

„Pada Śnieg” , „Rudolf Czerwononosy”.  

Całość  dopełni muzyka na żywo, gra świateł oraz  kolorowe wizualizacje. 

Udział biorą: 

Marcin Wortmann / Marcin Jajkiewicz 

Orkiestra Krakowska Młoda Filharmonia 

Dyrygent Tomasz Chmiel 

Dzieci z Akademii Musical Arts 

 

Koncerty  

(Wszystkie projekty można łączyć, modyfikować w zależności od potrzeb zarówno co do 

wykonawców jak i programu artystycznego) 

„Usta milczą, dusza śpiewa” 

Wyjątkowy koncert utrzymany iście wiedeńskim stylu, 

w którym występują; niekwestionowana gwiazda 

polskiej sceny operetkowej, perfekcyjna w każdym 

geście – Grażyna Brodzińska, a także  Adam 

Zdunikowski – tenor oraz Adam Szerszeń – baryton. 

Artystom towarzyszy orkiestra symfoniczna 

„Krakowska Młoda Filharmonia” pod dyrekcją 

Tomasza Chmiela oraz mistrzowskie pary tańca 

towarzyskiego. Podczas koncertu posłuchać można 

utworów z repertuaru klasycznego - najpiękniejsze 

arie operowe  i operetkowe oraz przeboje świata: Są to 

m in. „Usta milczą dusza śpiewa”, „Libiamo”, „Pardon 

Madame”, „Tłumy fraków”, O sole Mio”, „Wielka sława 

to żart”, „Non ti scordar di me”, „Nad pięknym modrym 

Dunajem” oraz „Time to say goodbye”.  

 

 

 



 
11 Classic Art – oferta części artystycznej 

Udział biorą: 

Grażyna Brodzińska 

Adam Zdunikowski  

Adam Szerszeń 

Tancerze tańca towarzyskiego 

Orkiestra Krakowska Młoda Filharmonia 

Dyrygent Tomasz Chmiel 

Prowadzący –Dariusz Stańczuk (RMF Classic) (opcjonalnie)  

 

„Nie było miejsca dla Ciebie” – koncert kolęd  

 

Święta Bożego Narodzenia to czas pełen 

tajemnicy, magii, radości i piękna. Okres kiedy 

spełniają się marzenia. To czas kiedy słuchamy, 

oglądamy i śpiewamy najpiękniejsze kolędy aby 

zatrzymać na dłużej prawdziwie rodzinną, 

ciepłą atmosferę.  

Mając na uwadze wyjątkowość tych świąt, 

chcielibyśmy zaproponować Państwu  

niezwykły koncert pt„ Nie było miejsca dla 

Ciebie”. Jest to zbiór najpiękniejszych polskich 

kolęd i pastorałek, w wykonaniu sopranistki 

Grażyny Brodzińskiej oraz barytona Adama 

Szerszenia, 40 - osobowego chóru oraz 60- 

osobowej orkiestry symfonicznej pod dyrekcja 

Tomasza Chmiela. Świąteczne scenografia oraz 

oprawa od strony technicznej jeszcze bardziej 

przybliża i pozwala odczuć prawdziwy klimat 

świat!  

Koncert miał swoją premierę w Filharmonii 

Krakowskiej  w styczniu  2007 roku. Podczas 

koncertu została zarejestrowana płyta CD oraz DVD. Koncert ten był również emitowany na 

antenie Telewizji Polskiej.  

Przykładowa lista wykonywanych kolęd:  

„Bóg się rodzi”                                   

„Mizerna cicha” 
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„Przybieżeli do Betlejem” 

„Cicha noc” 

„Lulaj że Jezuniu” 

„Zaśnij dziecino” 

„Gdy się Chrystus rodzi”  

 

Kameralny koncert kolęd 

W kameralnym koncercie kolęd może wziąć 

udział dowolny solista lub soliści wraz z 

dowolnym akompaniamentem muzycznym 

począwszy od samego fortepianu, poprzez 

zespół np. 5 osobowy, na małym składzie 

orkiestry kończąc (patrz wersje poniżej). 

Dodatkowo w koncertach kameralnych może 

wziąć udział chór liczący od 3 osób. W 

repertuarze oprócz najpiękniejszych polskich 

kolęd oraz pastorałek mogą znaleźć się również 

najbardziej znane i lubiane świąteczne piosenki 

takie jak *„Last Christmas”, *„White Christmas”, 

czy też *„Let it snow”, które niegdyś wykonywane przez między innymi Franka Sinatrę, do dnia 

dzisiejszego przywołują prawdziwą magie Świąt Bożego Narodzenia.   

Koncerty te idealnie nadają się na mniejsze sale koncertowe, imprezy zamknięte jak. np. wigilie 

firmowe oraz innego tego typu imprezy. 

Proponowane wersje koncertowe:  

a) Solista lub soliści + fortepian  

b) Solista lub soliści + fortepian i skrzypce 

c) Solista lub soliści + kwartet  

d) Solista lub soliści + od 5 muzyków w wzwyż (np. pojedyncze skrzypce, flet, obój, 

fagot, fortepian itp.)  

Soliści: Grażyna Brodzińska, Andrzej Lampert, *Marcin Jajkiewicz, Jacek Wójcicki, Adam 

Szerszeń 

Wybór solistów oraz skład/ilość muzyków można w dowolny sposób zmieniać  

lub modyfikować w zależności od zapotrzebowania. 
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Koncerty z Grażyną Brodzińską w duecie m/i z … 

Adam Zdunikowski 

Adam Szerszeń 

Andrzej Lampert  

Jacek Wójcicki  

Marcin Jajkiewicz 

Tadeusz Szlenkier 

Orkiestra Krakowska Młoda Filharmonia / Orkiestra CREO 

Dyrygent Tomasz Chmiel /Mateusz Walach 

 

Kameralne koncerty z Grażyną Brodzińską – solo lub w duecie 

w programie od nieprzemijającej klasyki po największe światowe przeboje!  

Propozycje koncertów:  

1.Grażyna Brodzińska + fortepian, skrzypce 

Część artystyczna obejmuje: 

- solistkę  (Grażyna Brodzińska) 

- 2-óch muzyków solistów  (fortepian + skrzypce)  

- ok. 100 min program artystyczny  

- transport 

2.Grażyna Brodzińska + zespół CREO  

Część artystyczna obejmuje: 

- solistkę  (Grażyna Brodzińska) 

- Zespół CREO 6 osób:  

(fortepian, skrzypce, perkusja, gitara basowa, trąbka / saksofon, gitara elektryczna)  

- ok. 100 min program artystyczny 

- transport 
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3.Grażyna Brodzińska i Marcin Jajkiewicz (lub inny solista + zespół CREO) 

Część artystyczna obejmuje: 

- solistkę  (Grażyna Brodzińska) 

- solistę (Marcin Jajkiewicz)  

- Zespół CREO 6 osób:  

(fortepian, skrzypce, perkusja, gitara basowa, trąbka/saksofon, gitara elektryczna)  

- ok. 100 min program artystyczny 

- transport 

 

Informacje o wykonawcach:  

  

 

Grażyna Brodzińska (sopran) – Pierwsza Dama Polskiej Sceny 

Muzycznej. Króluje na scenie i podbija serca publiczności na całym 

świecie. Perfekcyjna w każdym geście. Prezentując najwyższy kunszt 

sztuki wokalnej, swoim repertuarem obejmuje zarówno klasykę, 

musical jak i światowe przeboje z gatunku różnych  nurtów 

muzycznych. Zachwyca widzów głosem, elegancją i temperamentem. 

 

 

Janusz Kruciński  (musical) – Miłośnikom musicalu znany jest z 

licznych wcieleń. Che w „Evicie”, tytułowy „Jekyll & Hyde”, Val Jean w 

„Nędznikach”, czy Sam Carmichael w przebojowej „Mamma Mia” to 

tylko kilka z wielu ról kreowanych przez niego na scenach teatrów 

muzycznych –warszawskiej „Romy”, chorzowskiej „Rozrywki” i innych. 

Artysta poruszający się na co dzień pomiędzy klasyką, a … thrash 

metalem jest świetnym przykładem na to że nie trzeba obawiać się tej 

przepaści, jeśli wypełni się ją materią miłą sercu.  

 

Malwina Kusior (musical/rozrywka) - solistka Teatru Muzycznego 

Roma. Odtwórczyni miedzy innymi głównej roli „Sary” w musicalu 

„Taniec Wampirów” oraz postaci  Eponine w „Nędznikach”. Posiada 

niesamowite umiejętności wokalne oraz charakterystyczny głos, który 

usłyszany raz pozostaje w pamięci. Wdzięk, uroda jak również swoboda 

sceniczna to tylko niektóre atrybuty którymi przyciąga do siebie każdą 

publiczność.  
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Marcin Wortmann (musical/baryton) – finalista castingów do 

oryginalnych produkcji musicalowych „Tanz Der Vampire” w 

Berlinie oraz „Mamma Mia!” w Essen. Świetnie sprawdza się również 

w repertuarze klasycznym (baryton) debiutując na scenie 

kameralnej Teatru Wielkiego – Opery Narodowe w Warszawie. 

Współpracuje z Teatrem Muzycznym „ROMA” oraz Teatrem 

Muzycznym w Gdyni. Jego ważniejsze role to występy m. in. w 

musicalach „Upiór w operze” (Passarino), „Nędznicy (Marius), „Miss 

Saigon”, „Fame”(Schlomo Metzenbaum) oraz „Deszczowa Piosenka”. 

 

 

Adam Zdunikowski (tenor) - Absolwent Uniwersytetu Muzycznego 

Fryderyka Chopina w Warszawie. W repertuarze posiada blisko 

70 partii operowych. Finalista Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady 

Sari w Nowym Sączu (1991), laureat Międzynarodowego Konkursu 

Wokalnego im. Stanisława Moniuszki w Warszawie (1992) 

i Międzynarodowego Konkursu Operowego „Belvedere” w Wiedniu 

(1995). W latach 1990-1998 związany z Warszawską Operą 

Kameralną. W 1996 roku współpracował z Hamburską Staatsoper 

i odbył tournée po Japonii. Od 1997 do 2015 roku solista Opery 

Krakowskiej. Od 1998 roku współpracował z Národním divadlem 

w Pradze. Wykonał wszystkie dzieła oratoryjne Krzysztofa 

Pendereckiego pod batutą kompozytora. Laureat pierwszej edycji 

nagrody Ministra Kultury i Sztuki „Ad Astra”. W 2012 roku otrzymał od Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego Srebrny Medal Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” oraz od Prezydenta 

Krakowa Odznakę „Honoris Gratia”. Artysta został wybrany wraz z Dariuszem Stachurą 

i Pawłem Skałubą Osobowością Roku 2015 w dziedzinie muzyki. 

 

 Adam Szerszeń (baryton) - Ukończył z wyróżnieniem Akademię 

Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, gdzie 

studiował pod kierunkiem prof. Michaliny Growiec. Od 2002 roku 

pracuje na Akademii Muzycznej w Katowicach.  

Od 1998 do 2002 roku był śpiewakiem zespołu Camerata Silesia. 

Od 2002 do 2005 roku był solistą Opery Śląskiej, następnie od 2003 

do 2009 roku gościnnym solistą Teatru Wielkiego w Poznaniu, a od 

2012 do 2015 solistą Teatru Wielkiego w Łodzi. Od 2004 roku jest 

także gościnnym solistą Teatru Wielkiego-Opery Narodowej w 

Warszawie, gdzie kreował pierwszoplanowe partie w siedmiu 

premierach i kilkudziesięciu spektaklach. W 2014 roku uzyskał 

stopień doktora nauk muzycznych. Występował w Niemczech, Belgii, Luksemburgu, Francji, 

Włoszech, Kanadzie, Tajwanie, Japonii, Kuwejcie, Bahrajnie. 
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Tadeusz Szlenkier (tenor) - Absolwent filozofii na Uniwersytecie 

Warszawskim oraz studiów wokalno-aktorskich na Yale University 

w Stanach Zjednoczonych. Od 2010 roku jest na stałe związany 

z bydgoską Operą Nova, gdzie występuje w najważniejszych rolach 

tenora lirycznego. Współpracuje z instytucjami muzycznym w całym 

kraju, m.in. z filharmoniami w Warszawie, Krakowie, Bydgoszczy, 

Szczecinie, Sopocie i Koszalinie. Ma na swoim koncie także występy 

poza granicami kraju m. in. w Stanach Zjednoczonych, Chinach oraz 

Brazylii. W 2015 roku ukazała się solowa płyta artysty Parlami 

d’amore z najpiękniejszymi pieśniami neapolitańskimi. Jest 

honorowym ambasadorem SM i swoją działalnością koncertową 

wspiera walkę ze stwardnieniem rozsianym. 
 

 

Marcin Jajkiewicz (jazz/rozrywka) -  utalentowany wokalista 

jazzowy, musicalowy, rozrywkowy, określany przez wielu jako 

Polski Frank Sinatra. Uczestniczył w wielu programach 

rozrywkowych, takich jak Szansa na sukces, Idol Jest laureatem 

nagrody Festiwalu Jedynki z Sopotu oraz wokalistą w zespole 

Tango Corazon Quintet  Marcina Wyrostka. Gościnnie występuje 

również w popularnym muzycznym show telewizyjnym „Jaka to 

Melodia”. 

 

 

Bogdan Kierejsza (skrzypce) – skrzypek, multiinstrumentalista i 

kompozytor; do tego showman i ulubieniec publiczności.  

Koncertował niemalże na wszystkich kontynentach prezentując 

utwory polskich kompozytorów i skrzypków okresu ostatnich 300 

lat. W listopadzie 2011 roku odbył trasę koncertową po Kuwejcie i 

Emiratach Arabskich, gdzie koncertował m.in. w słynnej „Opera 

House” w Katarze oraz w „Abu Dhabi Theatre”, gdzie do tej pory 

nie występował żaden Polak. Podczas koncertów zabawnie 

opowiada o świecie muzyki, wybitnych kompozytorach i granych 

przez siebie utworach, a koncerty cieszą się dużym uznaniem 

publiczności wzbudzając powszechny aplauz.  
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Wiesław Prządka (akordeon/bandoneon) - Wybitny polski 

akordeonista i bandoneonista. Jest jedynym muzykiem w Polsce, 

który opanował grę na wyjątkowo trudnym bandoneonie 

diatonicznym (inny dźwięk na zamykanie i otwieranie). Laureat I 

nagrody Międzynarodowego Konkursu Zespołów Kameralnych 

w Paryżu. Przez wiele lat związany z Poznańskim Kwintetem 

Akordeonowym. Wiesław Prządka pokazuje, że akordeon 

świetnie brzmi w takich stylach jak jazz, swing, latino. Z 

powodzeniem koncertuje w klubach muzycznych, salach 

koncertowych czy scenach filharmonii. Ma na swoim koncie 

występy na estradach całej Europy i Stanach Zjednoczonych. 

Dokonał szereg nagrań dla radia i telewizji. Zakochany w muzyce 

francuskiej i argentyńskim tangu.  

 

 

Anna Głogowska i Rafał Maserak (taniec) – gwiazdy 

telewizyjnego show „Dancing with the Stars - Taniec z 

Gwiazdami”. Anna Głogowska - polska tancerka klasy „S” 

w tańcach latynoamerykańskich i tańcach standardowych. Od 

marca 2014 roku wraz z Krzysztofem Ibiszem prowadzi 

program Dancing with the Stars - Taniec z gwiazdami w 

telewizji Polsat. Rafał Maserak - polski tancerz reprezentujący 

najwyższą klasę taneczną „S” w tańcach latynoamerykańskich, 

choreograf oraz instruktor.  

 

Andrzej Lampert (tenor ) - Urodzony w Chorzowie. Kształcił się 

na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej AM w Katowicach oraz 

równolegle na Wydziale Wokalno-Aktorskim AM w Krakowie. 

Laureat programu "Szansa na sukces" (TVP), lider grupy 

muzycznej PIN (do 2013) zdobył swoimi umiejętnościami 

zarówno miłośników soft-rocka jak i śpiewu klasycznego. W 

2008 dokonał nagrania (które znalazło się w rozszerzonej wesji 

albumu 'Symphony') wspólnie z Sarah Brightman. Laureat 

konkursów wokalnych w Bydgoszczy (2006), Nowy  Sącz (2013), 

Vrable (2013). W 2013 otrzymał nagrodę 'Preisträger' podczas 

Internationale Sommerakademie Mozarteum, czego efektem był 

występ w ramach Salzburger Festspiele.  

Zadebiutował w 2010 na scenie Opery Śląskiej partią Alfreda z "Traviaty". W 2012 wystąpił po 

raz pierwszy w Operze Krakowskiej w partii Pinkertona w "Madame Butterfly". Od września 

2013 jest solistą krakowskiej sceny, gdzie wykonywał partie Nemorina w "Napoju miłosnym", 

Barinkay'a w "Baronie cygańskim", Lensky'ego w "Eugeniuszu Onieginie", Parysa w "Pięknej 

Helenie", Rodolfa w "Cyganerii" oraz Narcyza w "Turku we Włoszech". Brał udział  w 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Taniec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ta%C5%84ce_latynoameryka%C5%84skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ta%C5%84ce_standardowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Ibisz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dancing_with_the_Stars._Taniec_z_gwiazdami
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polsat
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Taniec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ta%C5%84ce_latynoameryka%C5%84skie
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produkcjach poza granicami kraju: Alfredo w "Traviacie" w operze La Comedie w Montpellier 

(2014), Ewangelista w "Pasji św. Mateusza" (2014) w Wiedniu , "Pasji Św. Jana" w Salzburgu 

(2015) oraz Tamino w "Czarodziejskim flecie" w Stadttheater Baden bei Wien (2015). W 2015 

wziął udział w nagraniach ścieżki dźwiękowej do filmu "Music, War and Love" z NOSPR w 

Katowicach. Od 2011 pozostaje pod stałą opieką wokalną Prof. Heleny Łazarskiej. 

 

Jacek Wójcicki (pieśniarz)Jest jednym z najbardziej znanych 

polskich artystów estradowych. To znakomity interpretator 

piosenek charakterystycznych i popisowy odtwórca arii oraz pieśni 

neapolitańskich ze światowego repertuaru. Znany z występów w 

legendarnej „Piwnicy pod Baranami", w kabarecie Olgi Lipińskiej. 

Jest znakomity w pastiszach, w repertuarze popularnym, 

kabaretowym, ale też śpiewa kompozycje poważniejsze np. 

oratoryjne, piosenkę poetycką. 

 

 

Drew De Four (wokal/fortepian) 

Drew De Four to wokalista oraz mistrz fortepianu. 

Występuje m. in, z gitarzystą Bruno Mars (Phredley Brown) 

oraz perkusistą Nelly Furtado (Adrian Passarelli). Jest jak 

współczesny Trubadur. Pochodzi i mieszka w Michigan (Stany 

Zjednoczone) gdzie ukończył ‘University of Michigan – Ann 

Arbor’ z wykształceniem w ‘Music Theory and Performance’. 

Nagrał 5 albumów: ”Earlier Work” (2007), który jest kolekcją 

bluesa, jazzu i rocka, ”Love and Politics on a Piano” (2008), 

reprezentujący styl ‘stride’, boogie-woogie oraz klasyki, „The 

Troubadour” (2009), „Bartillery” (2011) oraz  „Humanist Pop” 

(2014).   

  

Koncerty Drew De Four przypominają połączenie Toma Waitsa i Raya Charlesa. Są to ballady 

folk/jazzowe z przekonującymi tekstami. Jest to prawdziwe ekscentryczne połączenie 

wszystkich form grania na fortepianie, w Amerykańskim stylu (dynamika i umiejętność grania 

nadaje jej mocne rytmy, fortepian jest wówczas używany niczym instrument perkusyjny). 

Ragtime, blues, styl Nowo Orleancki, bluegrass, soul, R&B i każdy inny gatunek odnajduje sie w 

oryginalnej muzyce tworzoną przez Drew, który komponuje inspirując się różnymi stylami.  

Co wyróżnia Drew De Four?! Z pewnością jego nietuzinkowa osobowość, wirtuozeria oraz 

wręcz fenomenalne  umiejętności gry na fortepianie. Ale przede wszystkim kontakt jaki 

nawiązuje z publicznością - dla której „niczym magiczna szafa grająca” jest w stanie spośród 

setek utworów/coverów,  odtworzyć z pamięci niemal każdy, o który zostanie poproszony i to 

na dodatek  na swój własny, oryginalny sposób! 
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