
Niedrogi kabaret z telewizji! 

www.kabaretzkonopi.pl
Tel: 784-189-868
kabaret@startimpresariat.pl

MONIKA

W okresie zimowym proponujemy nastrojowy program kolędowy

KUSZYŃSKA
www.monikakuszynska.pl

LIPIEC 2014

naCzas



Zamów ju¿ dziœ !!!

Rusza kolejna letnia kampania mailingowa:

GWARANTUJEMY:

Business&Relax
www.businessandrelax.pl

Business&Relax jest profesjonalnym i szybkim żródłem pozyskiwania szczegółowych 
informacji o obiektach wypoczynkowych i szkoleniowych oraz o możliwości zorganizawania 
atrakcji w każdym miejscu na terenie całego kraju. 
Nudne imprezy to już przeszłość. Polecamy pokazy ognia, różnego rodzaju tańca, akrobacji oraz 
animacji.
Pomożemy również w wyborze zespołu muzycznego który rozświetli każdą imprezę.
TTylko za pośrednictwem naszego portalu zorganizujecie Państwo niezapomnianą imprezę na każdą 
okazję!
Serdecznie zapraszamy do odwiedzin strony oraz do zapoznania się z ofertami katalogowymi.

Business&Relax 

Business&Relax
www.businessandrelax.pl

Business&Relax
www.businessandrelax.pl



KATALOG
Czas na event - sierpień
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Kabaret z Konopi
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Monika Kuszyńska
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Business&Relax

Business&Relax
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KATALOG NAJLEPSZYCH OFERT 
EVENTOWYCH DLA FIRM
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www.event-show.pl
eventshow@op.pl

EVENT SHOW Sala Zabaw

Firma Grześ A.Grzeszkiewicz
58-506 Jelenia Góra, ul.Działkowicza 34  

tel. 606 442 350, tel. 609 042 697

Imprezy - Animacje hotelowe



www.event-show.pl
eventshow@op.pl

EVENT SHOW Sala Zabaw

Firma Grześ A.Grzeszkiewicz
58-506 Jelenia Góra, ul.Działkowicza 34  

tel. 606 442 350, tel. 609 042 697

Imprezy - Animacje hotelowe

www.dwaplusdwa.eu

Razem z kolegami stworzyliśmy grupę, by bawić innych i siebie 
muzyką w najlepszej formie do tańca i zabawy. Żeby naszej muzyce 
nie zabrakło piękna, delikatności i harmonii, męski skład uzupełnia 
wokalistka, Ilona.

Nasz zespół liczy pięć osób i oferuje Państwu nowe, atrakcyjne 
brzmienie.

GramyGramy tylko i wyłącznie na ŻYWO! Z wykorzystaniem syntezatorów, 
gitary, perkusji oraz saksofonów. Muzyka przez nas tworzona, to 
wynik naszych umiejętności.

Repertuar grany przez nas, to największe krajowe i zagraniczne 
przeboje lat 60-90tych minionego wieku, aż do współczesnych, z 
grupy muzyki rozrywkowej i rock, jak i również utwory „Disco Polo”.

PodchodzimyPodchodzimy do każdego zlecenia indywidualnie, czyniąc 
wszystko, by każde spotkanie z muzyką wykonywaną przez nasz 
zespół zapadło na długo w pamięci wszystkich obecnych.

Zawsze jesteśmy otwarci na Wasze sugestie, służymy radą, popartą 
wieloletnim doświadczeniem.

www.dwaplusdwa.eu

tel.: 602 576 243
email: kontakt@dwaplusdwa.eu

Dwa plus Dwa – mocny skład,  wiele możliwości.
można nas oglądać na:

Zespół muzyczny Dwa plus Dwa   



www.matart.pl
mateuszdabkowski@wp.pl

Agencja Reklamowo-Artystyczna BOHO

W naszej ofercie:
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FESTYNY HANDLOWE
  

IMPREZY DLA DZIECI IMPREZY DLA FIRM

Powstańców Śląskich 176a/10, 53-139 Wrocław                    
tel: +48 535 081 567



Zapraszamy do współpracy

www.wojtekkorda.pl
kordawojtek@wp.pl



Organizacja Imprez dla dzieci

Atrakcje ślubne

www.animek.eu
dsb.animek@gmail.com
Tel. 783 962 846



Oferta

Zapraszamy do kontaktu
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www.ewelinataul.eu
etaul@o2.pl

Szanowni Państwo!
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
�::::::!:::::::::::::::::::�:::�::::
::::�::::::::::::::�::
::::::�:::::::::::::::::::::�::::::�::�:::::::�::::��:
::::::::::�:::::::::::::
�:::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::�::
:::::::::�:�!:�:�:�:::::::�::::�::::::

:::::::!:::::::::::::::::::::�:�:::::::�::::�::::::
::::::::::::::�:::::::::::::::�:::::�::::::
:::::::�:::::::�::::::::�:�:::::::::::::::�:
:::::::::::�:::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::�

Udział w programach telewizyjnych:
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telefon: +48 606 693 281
e-mail: etaul@o2.pl 



Kwartet smyczkowy ARTE  powstał z pasji wykonywania muzyki kameralnej. Zespół tworzą 
cztery młode, utalentowane artystki występujące w kraju i za granicą, na co dzień związane 

zawodowo z najlepszymi orkiestrami i instytucjami muzycznymi w Polsce.
Zespół otwarty jest na wszelkiego rodzaju współpracę - udział w projektach z obszarów 

zarówno muzyki klasycznej jak i rozrywkowej; działania interaktywne i multimedialne, a także 
inne formy działalności koncertowej.

Kwartet ARTE to z jednej strony energia i pasja, z drugiej zaś 

pprofesjonalizm i doświadczenie!

Marta Grott I skrzypce
Magdalena Dąbek-Kaniuga II skrzypce

Marta Więcławska-Tkaczyk altówka
Kinga Bacik wiolonczela 

Kwartet smyczkowy ARTE

www.kwartetarte.pl
kwartetarte@gmail.com



Zespół tańca hawajskiego MOC ALOHA istnieje od 2006r przy Szkole Tańca i Masażu Hawajskiego w 
Warszawie. 
Prowadzony jest przez Małgorzatę Szokalską, pierwszą w Polsce nauczycielkę tańca Hula.
Zespół kształci się u wielkich hawajskich nauczycieli - na Hawajach i prezentuje autentyczny taniec hawajski. 
Swoimi występami przed szeroką publicznością wzbogaca m.in. spotkania integracyjne, prezentacje, pikniki, 
rocznice, uroczystości, konferencje oraz festiwale, prezentując hawajski taniec Hula oraz kulturę Hawajów.

Proponujemy Państwu ucztę dla zmysłów pełną piękna, wdzięku,
elegancji i gracji. To pokaz tańca hawajskiego - HULA, który może 
stać się wspaniałym urozmaiceniem każdej imprezy i pozostawi po 
sobie niezapomniane wrażenia!
W zależności od potrzeb pokazy tańca HULA mogą być zarówno
dynamiczne, z efektownymi układami tanecznymi jak i łagodne z
ttowarzyszeniem spokojnej muzyki. Może brać w nich udział od
jednej do siedmiu tancerek.
Tancerki prezentują taniec hawajski w dwóch lub trzech wejściach
- każde w odmiennym stylu tańca - tradycyjnym, jak i 
nowoczesnym. 

Tańczymy w tradycyjnych strojach hawajskich!! 

www.mocaloha.pl Napisz e-mail: m.szokalska@mocaloha.pl
Zadzwoń: tel. 601 320 690 - Małgosia



tel. 606 710 398

GRAMY NA TERENIE CAŁEJ POLSKI



Afrique Sogue to projekt muzyczno-taneczny, który powstał zarówno w wyniku 
fascynacji Zachodnią Afryką jak i z potrzeby wcielenia w życie umiejętności nabytych 
podczas wielu lat zgłębiania kultury tego regionu.

ZZespół wykonuje tradycyjne rytmy grane na bębnach djembe i dundun pochodzących z 
terenów krajów takich jak Gwinea, Mali czy Sierra Leone, którym towarzyszą pieśni 
śpiewane przez czarnoskórą, gwinejską wokalistkę M’mharry Sylla w językach susu i 
malinke. W trakcie koncertu będziemy mogli zobaczyć również rdzenne tańce typowe 
dla tego regionu.

WWszystko to razem tworzy żywiołowy spektakl, który zabierze Was w odległe i 
egzotyczne rejony Czarnego Lądu, na łono jednej z najstarszych kultur świata zwanej 
Kulturą Mande pozostawiając niezapomniane wrażenia.

Tel.: +48 512 509 275, +48 508 650 449  

www.afriquesogue.pl
leszekwiszniewski@o2.pl

Afrykańska muzyka i taniec w Szczecinie. Taniec Afro, bębny.

BOSSA NA BOCA

www.bossanaboca.pl

bossanova@op.pl
Tel.: 721586067, 518513125
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COLORADO BAND powstał w 1992 roku w Łodzi . Amerykański rock z elementami country stał się 
inspiracją i wyzwaniem do stworzenia własnego , niespotykanego w Polsce brzmienia . Liczne koncerty 
na terenie całego kraju potwierdziły zapotrzebowanie na taka właśnie muzykę . Różnorodny charakter 
piosenek ( od korzeni muzyki country po współczesne brzmienie rockowe ) sprawił , że COLORADO 
BAND cieszy się dużą popularnością i ma wielu fanów . W 1993 roku zespół został zaproszony do 
udziału w Międzynarodowym Pikniku Country w Mrągowie i . Dynamiczny sposób interpretacji 
utworów spodobał się publiczności , co zaowocowało zaproszeniem zespołu na wszystkie kolejne 
PiPikniki Country w Mrągowie w latach 1994- 2004. Stała praca nad brzmieniem i ciekawy repertuar 
spowodowały , że COLORADO BAND odnosił sukcesy na trasach koncertowych a jedna z nich została 
ukoronowana zdobyciem I miejsca w konkursie o Nagrodę Burmistrza Kielc . Podsumowaniem 
pierwszego okresu pracy było wydanie w 1996 roku autorskiej płyty i kasety pt. „4 na 5” . 

www.coloradoband.pl
mkmusic@mkmusic.com.pl

Tel. 1: +48 510 240 230
Tel. 2: +48 602 384 660  

Pierwszy Polski zespół COUNTRY



Inspiracją dla zespołu jest tradycyjna, religijna muzyka żydowska. 

ZESPÓŁ HAGADA POWSTAŁ W 1994 ROKU, W SKŁAD ZESPOŁU WCHODZI OSIEM OSÓB.

INSPIRACJĄ DLA ZESPOŁU JEST TRADYCYJNA RELIGIJNA MUZYKA ŻYDOWSKA.

TWÓRCZOŚC HAGADY TO NOWOCZESNE ARANŻACJE ZARÓWNO ASZKENAZYJSKIE 
JAK I SEFARDYJSKIE.

ZESPÓŁ SIĘGA PO MISTYCZNE DZIEŁA TWÓRCÓW żYDOWSKICH ZAPOWIADAJĄCYCH 
NASTANIE CZASÓW MESJAŃSKICH ,JAK I PO
UUTWORY NAWIĄZUJĄCE DO CODZIENNEGO ŻYCIA I ŚWIĄT ŻYDOWSKICH I PSALMÓW. 
PIEŚNI WYKONYWANE SĄ W JĘZYKU HEBRAJSKIM, JIDISZ ORAZ PO ARAMEJSKU.

www.hagada.pl
krotfish@o2.pl

www.hagada.pl

HAGADA WYSTĘPOWAŁA W WIELU MIEJSCACH W KRAJU JAK I ZA GRANICĄ 
M.IN. NA NAJWAŻNIEJSZYM FESTIWALU MUZYCZNYM W IZRAELU  W 
MIEJSCOWOŚCI SEFAD , W JEROZOLIMIE ,WE FRANCJI ,W NIEMCZECH,HOLANDII.







DJMusic najlepszy DJ na Twoją imprezę

W ofercie równiez profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie imprez

www.djmusic.org.pl
mariusz.djmusic@gmail.com

 tel.508-874-784 

ZAPRASZAM PAŃSTWA DO WSPÓŁPRACY



www.black-ball.eu
agencja@black-ball.eu
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Agencja Eventowa Black Ball
ul. Wilcza 51/48 00-679 Warszawa
Telefon: 517 648 279









https://www.facebook.com/RitmoEmocion

Ritmo Emoción

Kameralny Duet - Gitara i Taniec 

www.hiszpanskiepokazy.pl
urszula.zebrowska@gmail.com

www.hiszpanskiepokazy.pl
urszula.zebrowska@gmail.com

KONTAKT
Urszula Żebrowska-Kacprzak
 tel.: +48 602 879 117

KONTAKT
Urszula Żebrowska-Kacprzak
 tel.: +48 602 879 117
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Urszula Żebrowska-Kacprzak
tel.: +48 602 879 117
e-mail: urszula.zebrowska@gmail.com

www.hiszpanskiepokazy.pl

Oferta koncertów muzyki flamenco
przeżycia estetyczne dla Ciała i ducha



                                                       �                                     
                                                                                             

�                                                                                        
                                                 

                                                                                  
                                    

                                                                                   
                                �                                                 

                                     

Urszula Żebrowska-Kacprzak
tel.: +48 602 879 117
e-mail: urszula.zebrowska@gmail.com

www.hiszpanskiepokazy.pl

Oferta koncertów muzyki flamenco
przeżycia estetyczne dla Ciała i ducha



Koncerty muzyki country-bluegrass w wykonaniu 7-osobowego zespołu muzycznego, 
grającego na typowych instrumentach country, z damskim i męskim wokalem oraz 

animacją taneczną dla publiczności.
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www.bluegrass-destroyers.pl
bluegrass-destroyers@o2.pl

Tel.: +48 602 879 117

www.bluegrass-destroyers.pl
bluegrass-destroyers@o2.pl

Zapraszamy









www.spus.edu.pl

SZKOLENIA OTWARTE SZKOLENIA ZAMKNIĘTE SZKOLENIA CYKLICZNE
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SZKOLENIA OTWARTE SZKOLENIA ZAMKNIĘTE SZKOLENIA CYKLICZNE
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www.kuzniadobregosmaku.pl

Zapewniamy emocjonujące kulinarne show:
::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::
::::::::::::::::
Ponad 10 lat doświadczenia. 
Działamy w całej Polsce.

��:::::::::::::::�:�::::�:�:::::�:::::::�::�:::�:�:��:���:���:����
�:::�::�:�:��:��:���:��:���:�:::::�:�::::�::::::�:�:::::::::�::

Pokaz kulinarny - bliskie spotkanie z gwiazdą



Zespół Bartki
tel. 603 916 623
info@zespolbartki.com
bartki11@poczta.fm

Witamy na stronie Zespołu BARTKI 

Za datę powstania zespołu przyjmuje się rok 1985. To wtedy z pomocą Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Maruszynie zawiązała się pierwsza grupa nie posiadająca wówczas jeszcze nazwy.

W ciągu kolejnych lat skład zespołu ulegał kilku zmianom. W roku 1989 zmienia się w rodzinny zespół 
i przyjmuje nazwę BARTKI.W szybkim tempie zespół dzięki świetnej grze młodych ludzi zyskuje sobie 
dużą popularność na podhalu. W 2005 roku do zespół BARTKI dołączają Bartek i Wojtek.

ZZespół BARTKI to świetna muzyka, przy której bawią się wspaniale zarówno młodzi jak i starsi. Bogate 
doświadczenie, czerpanie z rodzinnych tradycji muzycznych, pokoleniowe muzykowanie, historia 
grupy to wszystko stanowi o naszych walorach.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą stroną i ofertą.

www.zespolbartki.com



ZABAWA TANECZNA

KONCERT JAZZOWY

�::::::::: :::: :::::: ::::::: :::::::::: :::::::::::::: :::::
::::::::::::::::::::�::::::�::::::::::

W szczególności:: :::::::: :::::::::::::: :::::::: :::::::::::
:::::: ::::::::::::::::::::::: ::::::::::::: :::::::::: ::::::::::
::::::::::::::::

Zapewniamy:
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::: ::::::::::: ::::::::::::::::: :::::::::: :::::::::::: :::
:�::::::::::::::::�
::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::�:::::
�::::::�:::::::�::�:::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::
::::::::::::::::::::::
::: ::::::: :::::::::::::::�: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::
::::::::::::::::::::::::::
::::::�::::::::::::
Dodatkowo można:
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::�::::::::::::::
::::::::::::::::::::�::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::

�:::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::
:::�::::::::::::::::::::

�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:�:�::::::::::::

�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

NajwięksNajwiększe standardy jazzu, swingu oraz muzyki pop w 
wyjątkowych aranżacjach zadowolą gusta wszystkich 
uczestników eventów. 

Obszerny repertuar zawierający także utwory anglojęzyczne, 
co pozwala na przygotowanie pełnego występu dla 
publiczności zagranicznej.

PProfesjonalne podejście do pracy, pasja i zaangażowanie - 
Zespół stwarza magiczną atmosferę, która na długo pozostanie 
w pamięci wszystkich gości.

KONTAKT

:::::TTT:TTT:TTT

:::::::::::::::::T:::::::::

www.skawinskiband.pl





MONIKA

Wzruszający, pełen refleksji koncert.
Opowieść o podnoszeniu się,

zilustrowana muzyką o wysublimowanym
akustycznym brzmieniu

Management: Kuba Raczyński  |  tel.: 534 100 207    
management@monikakuszynska.pl

KUSZYŃSKA
www.monikakuszynska.pl



Niedrogi kabaret z telewizji! 

Tel: 784-189-868
kabaret@startimpresariat.pl www.kabaretzkonopi.pl

Jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się kabaretów młodego pokolenia! 

        Finaliści PAKA 2011 i 2013
        Laureaci ponad 70 festiwali 
        Uczestnicy programów TVP1, TVP2, TVN oraz Polsatu

Ulubieńcy publiczności - na koncie kilkadziesiąt nagród publiczności!

Ich skecze bawią miliony ludzi również przed telewizorami!

KKabaret z Konopi to kabaret z najwyższej półki a jednocześnie w przystępnej cenie!
W ofercie ponad 70 minut programu dostosowanego do konkretnej publiczności!
Zapraszamy do korzystania z okazji, bo ich popularność cały czas rośnie a kalendarz szybko się zapełnia!


