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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.
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Wydawca:     
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Wybrane zdjęcia z imprez 
zorganizowanych z KtoZabił

KKto zabił to coś więcej niż zwykła gra fabularna. To ekscytująca i 
niebanalna forma inteligentnej rozrywki, mająca również ogromne walory 
integracyjne. Każdy kto wcieli się w przypisaną mu w scenariuszu rolę, 
będzie mógł wziąć udział w niezwykłej, fabularyzowanej formie gry 
grupowej, w której intryga rodem z najlepszych powieści kryminalnych 
będzie motorem napędowym w walce o sławę, uznanie i duże 
pieniądze…

GłGłównym założeniem tego projektu jest jak najgłębsze zaangażowanie 
gości w zabawę, gdzie za sprawą charakteryzacji i stylizacji strojami 
uczestnicy mają szansę przeobrazić się  w detektywa, hrabiego, 
pokojówkę i wiele innych postaci w zależności od wybranego scenariusza.
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ul. Lanciego 12, 02-729 Warszawa
tel. Kom. +48 501 095 831

ul. Rogińskiego 17, 20-707 Lublin
tel. (81) 441 5000



Mariusz
Kalaga

Muzyka dla wszystkich i na każdą okazję

Koncerty, pikniki, festyny, recitale, bale, eventy

Muzyczny koktajl przebojów

Szanowni Państwo Zaśpiewaj i zatańcz ze mną!

www.kalaga.com.pl

501 689 589
mariuszkal@tlen.pl







Zapraszam

www.renatabrukiewicz.pl
renata.brukiewicz@gmail.com

tel. kom. 502 467 267 
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Organizacja i prowadzenie 

Renata Brukiewicz
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www.zabawaspoko.pl
kontakt@zabawaspoko.pl

Tel.: +48 601 058 301
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Zabawa Spoko

DAWID - radiowy prezenter oraz 
DJ MATISHE!
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Symulator jazdy w warunkach specjalnych 
samochodem ciężarowym i autobusem
www.mobilnesymulatory.pl

Pluszowe miasteczko ruchu drogowego

SYMULATORY

SYMPRO
ul.Karola Darwina 17

43-603 Jaworzno

biuro@symproevents.pl
tel. +48 728 450 325
tel. +48 506 285 015

Symulator jazdy w warunkach specjalnych 
samochodem ciężarowym i autobusem

Symulatorów dachowania 
SMART ForTwo

Symulator wyścigowy 
z platformą ruchu

Symulatorów dachowania VOLVO V50 

Miasteczko ruchu drogowego

pikniki rodzinne,
eventy motoryzacyjne,
pokazy stuntu i trialu motocyklowego,
eventy z zakresu BHP
pikniki ekologiczne

www.symproevents.pl
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��....�......�. kojarzy  się  przede  wszystkim  z muzyką „country” oraz z  okresem  lat  80-tych,  kiedy to 
takie  piosenki  jak:  Tyle  złamanych  serc, Zaświeciła  moja  gwiazda,  Znajdziemy  pośród  trosk,  Ojciec  żył  
tak  jak  chciał,  Kto  jeśli  nie  ty,  Lubię mieć luz, Mężczyzna  i  łzy..., itp., itd.,  były  stałymi  „gośćmi”  list  
przebojów,  a  także  wielu  telewizyjnych  i  radiowych  programów, koncertów  życzeń oraz festiwali (Opole, 
Mrągowo, Sopot).

Aktualny trzon  grupy stanowią:  Barbara Trojan (śpiew, skrzypce), Jan  Maliński (śpiew, gitara, saksofon), 
Marcel Trojan (leader, śpiew, gitara).

Pomimo upływu lat zespół ten nie traci na popularności i atrakcyjności,  koncertuje licznie w kraju i za 
granicą oraz wciąż zaskakuje nowym, coraz bardziej dojrzałym repertuarem.

.............................................................................

pikniki z kowbojską nutką, festyny rodzinne, zloty i rajdy motocyklowe, zjazdy trackerów, 
imprezy folkowe (dożynki itp.).

„GANG MARCELA” – to zespół na każdą okazję!

www.gangmarcela.pl
grupa@gangmarcela.pl

kom.: +48 602 248 437
tel/faks.: +48 33 818 30 18

�..........��.....�......�...�....�...�.�..............
  - przeboje „gangu” z lat 80-tych,
  - utwory utrzymane w stylistyce pop-country,
  - znane polskie piosenki prezentowane w stylistyce country-folk czyli „country na swojską nutę”, 
oraz najnowsze przeboje zespołu.
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Tel.: +48 505821532
marcin@siegienczuk.com

TWÓRCA POPULARNYCH UTWORÓW 
między innymi:

Marcin
Siegienczuk

www.marcinsiegienczuk.com
Najnowsza płyta już jest dostępna 

Ciało do ciała, Przestań kłamać mała, 
Kochaś, Młodość przeminie, Czy warto 
było kochać, Jedna noc to za mało, 
Kobiety rządzą nami, Na serca rany, 

Będę Twój, Letni mały flirt, ...nie mydło, ... 
                      nie granat,      

Sąsiadka z 
naprzeciwka, 
Płyniesz w moich 
żyłach, Nasza 

muzyka, Gdzie 
strona - tam żona, 

HeHej, Dobry DJ, Tęsknię, 
tęsknota płonie, Zostajemy 

do końca, Albo on, albo ja, 
Dominika, Jak na imię ta 

dziewczyna ma.
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Rozkręci każdą imprezę kontakt@fajnafotobudka.pl

www.fajnafotobudka.pl
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Dlaczego warto wynająć naszą Fotobudkę? 
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DOBRA ZABAWA GWARANTOWANA
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Agencja Artystyczna JAZZ EVENT
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www.youtube.com/watch?v=tzOKZjafX2A

biuro@jazzevent.pl
www.jazzevent.pl



Jako jedyni w Polsce mamy przyjemność zaprezentować państwu wyjątkową osobę wraz z 
wyjątkowym samochodem!

Chuck Norris – amerykański aktor, gwiazda Hollywood i sześciokrotny mistrz świata w karate 
jest do Państwa dyspozycji, a dokładnie jego polski sobowtór Marcin Olpiński – zdobywca 
1-szego miejsca na prestiżowym festiwalu sobowtórów Płock 2006. 

Sobowtór nie tylko zawiezie Młoda Parę na ślub eleganckim samochodem, ale również 
użyczy swojego wizerunku do pamiątkowego zdjęcia.

CChevrolet Pickup jest autem wygodnym i bardzo eleganckim, a jego potężny wygląd, duża 
ilość elementów chromowanych i przyciemnione szyby gwarantujące dyskrecję, powodują, 
że nikt nie przejdzie obok tego auta obojętnie – zaś podróż nim w towarzystwie „Chucka” 
będzie niezapomnianym przeżyciem.

Śluby, wieczory panieńskie i kawalerskie, urodziny, imprezy country,
imprezy integracyjne i okolicznościowe takie jak gala oskarowa (gwiazdy 
hollywood, pozowanie do zdjęć, wręczanie nagród), imprezy promocyjne, randki, 
zaręczyny, rocznice ślubu, odbiory z lotniska, dojazd na uroczyste kolacje, 
transport do klubów i dyskotek w godzinach wieczornych.

www.imprezowychuck.pl
marcin@imprezowychuck.pl 

www.imprezowychuck.pl

Marcin CHUCK Olpiński
Telefon: +48 667 92 69 17

„Chuck” obsługuje takie uroczystości jak:

Zapraszamy do współpracy



Zespół Nexus

+48  693 203 864 , +48 603 664 464

Zespół Nexus istnieje w Gostyniu od września 2006r. Od tamtego czasu zagraliśmy bardzo dużo imprez 
różnego typu. Obsługujemy przede wszystkim teren wielkopolski, ale również dolnośląski i lubuski. Jesteśmy 

zespołem z bogatym i wszechstronnym doświadczeniem grającym muzykę polską
i zagraniczną od standardów do najnowszych przebojów. Wspólne doświadczenie sprawia, że znakomicie i zagraniczną od standardów do najnowszych przebojów. Wspólne doświadczenie sprawia, że znakomicie 
się czujemy ze sobą na scenie, co ma bezpośrednie przełożenie na efekt naszej pracy. Nasz repertuar oraz 
solidne przygotowanie wokalne i muzyczne pozwalają nam na dostosowanie się do każdych wymogów 
naszych klientów. Nie boimy się wyzwań, mamy na koncie wiele mniejszych i większych imprez: granych, 

śpiewanych, prowadzonych w formie  biesiady, karaoke czy zabaw i konkursów. Wszyscy troje "uzależnieni" 
od muzykowania, ale i otwarci na nowinki techniczne, czego efektem jest profesjonalne oświetlenie sali, 

sceny i bardzo dobrej jakości nagłośnienie.

Zespół muzyczny Nexus oferuje Państwu szeroki repertuar muzyczny na 
wesele, zabawę, bal czy bankiet. Nasz repertuar muzyczny cały czas się zmienia  
i powiększa, obejmuje około 250 różnorodnych utworów. Śpiewamy przeboje 

w języku polskim, angielskim, francuskim, a nawet hiszpańskim, włoskim  i 
portugalskim. Gramy bloki muzyczny składające się zwykle z ok. 4-5 utworów 
(ok 20 min.), a nasze przerwy między blokami nie trwają dłużej niż 10 minut.

Delfina & Bartek

kontakt@delfinaibartek.com.pl

Jesteśmy duetem akrobatycznym, działającym od 2011 roku. 
Postanowiliśmy połączyć nasze pasje, sprawność fizyczną 
i zdobyte wcześniej umiejętności. Okazało się to doskonałym 
przepisem na sukces i umożliwiło nam zwycięstwo w V edycji 
programu MAM TALENT.

Podbudowani wspólnymi uzdolnieniami, poprzez ciężką pracę 
i wytrwałość w treningu, powoli przekuwamy nasze marzenia 
w rzeczywistość. Jak często słyszymy - działamy wbrew 
prawom fizyki. Łącząc to z doskonałą muzyką zawsze 
tworzymy unikalne i niezapomniane widowisko.

Poprzez figury akrobatyczne i taneczne pokazujemy piękno 
ludzkiego ciała, zaś całą oprawą występu zawsze dążymy do 
stworzenia małego "dzieła sztuki". Nasza zdolność kreacji nie 
zna granic. Zapraszamy do naszego świata...

www.delfinaibartek.com.pl

PROGRAM 
„ADAGIO”

Bartłomiej Byjoś - 723 146 553 
Delfina Przeszłowska 603 386 687

PROGRAM 
„POZYTYWKA” 
(NA PODEŚCIE)



Delfina & Bartek

kontakt@delfinaibartek.com.pl

Jesteśmy duetem akrobatycznym, działającym od 2011 roku. 
Postanowiliśmy połączyć nasze pasje, sprawność fizyczną 
i zdobyte wcześniej umiejętności. Okazało się to doskonałym 
przepisem na sukces i umożliwiło nam zwycięstwo w V edycji 
programu MAM TALENT.

Podbudowani wspólnymi uzdolnieniami, poprzez ciężką pracę 
i wytrwałość w treningu, powoli przekuwamy nasze marzenia 
w rzeczywistość. Jak często słyszymy - działamy wbrew 
prawom fizyki. Łącząc to z doskonałą muzyką zawsze 
tworzymy unikalne i niezapomniane widowisko.

Poprzez figury akrobatyczne i taneczne pokazujemy piękno 
ludzkiego ciała, zaś całą oprawą występu zawsze dążymy do 
stworzenia małego "dzieła sztuki". Nasza zdolność kreacji nie 
zna granic. Zapraszamy do naszego świata...

www.delfinaibartek.com.pl

PROGRAM 
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Bartłomiej Byjoś - 723 146 553 
Delfina Przeszłowska 603 386 687

PROGRAM 
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Zbigniew Szmaj

ul. Brzozowa 8

63–421 Przygodzice

woj. wielkopolskie

tel.: 606345372

www.zespolbalaton.pl
kontakt@zespolbalaton.pl

Zespół muzyczny BALATON to profesjonalna grupa muzyczna założona w 1994 roku w Przygodzicach.

Przez długi czas zespół składał się z trzech muzyków. W roku 2009 do zespołu dołączyła wokalistka.  W chwili obecnej 
w skład zespołu wchodzą cztery osoby o niespotykanym temperamencie i wyjątkowych zamiłowaniach do muzyki. 
Zespół posiada bogate zaplecze techniczno–instrumentalne, które z upływem czasu jest ciągle udoskonalane i 
unowocześniane.

KKażdy z nas jest oddzielną jednostką. Każdy ma inny charakter, własne myśli i osobiste życie. Jednak razem 
tworzymy zespół muzyczny, którego każdy z nas jest współtwórcą. Doskonale zdajemy sobie sprawę z faktu, iż 
wykształcenie muzyczne to dopiero początek drogi. Wzajemna współpraca i akceptacja oraz chęć niesienia 
ludziom rozrywki jest równie ważna jak samo tworzenie muzyki. Naszą ofertę kierujemy do ludzi, którym zależy 
na dobrej oprawie muzycznej swojej imprezy.

Repertuar oparty jest na największych przebojach znanych zespołów muzycznych oraz polskich i 
światowych artystów.

JesJesteśmy zespołem z okolic Ostrowa Wielkopolskiego, co nie przeszkadza nam w graniu podczas imprez w całej 
Polsce. Najczęściej jednak można usłyszeć nas w okolicach: Kępna, Twardogóry, Oleśnicy, Międzyborza, 
Grabowa, Kalisza, Wrocławia czy Łodzi.



www.cyrk.com.pl
juremix@cyrk.com.pl 



www.krakersi.pl
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www.krakersi.pl
tel. 607 807 711
email: krzyspaw@op.pl 

Nasza muzyka żyje własnym życiem
i czerpie w danej chwili z tego, co jest jej 
potrzebne, nic tu nie jest odgórnie narzucone. 

Gramy 101% 

muzykę wykonywaną na żywo. 

www.aquatom.pl
aquatom63@gmail.com

aquatom63@gmail.comwww.aquatom.pl

Imprezy integracyjne

Cena od 650zł za godzinę. W cenę wliczone jest paliwo oraz sternik



www.aquatom.pl
aquatom63@gmail.com

aquatom63@gmail.comwww.aquatom.pl

Imprezy integracyjne

Cena od 650zł za godzinę. W cenę wliczone jest paliwo oraz sternik



Zespół RAJ to profesjonalna grupa, która z pewnością przypadnie 
do gustu słuchaczom. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu na 
rynku muzycznym zapewniamy oprawę muzyczną na imprezach 
okolicznościowych, takich jak - wesela, bale, studniówki, 
sylwester, andrzejki, ostatki itp. Gwarantujemy dobrą zabawę 
przy bogatym repertuarze, który zadowoli słuchacza w każdym 
wieku. Jako zespół, wiemy że na zabawie weselnej nie może 
zabzabraknąć wspólnego biesiadowania, stąd proponujemy muzykę 
biesiadną graną  i śpiewaną przy stołach, przy dźwiękach 
akordeonu, gitary i zestawu perkusyjnego. Granie na weselach 
sprowadza się nie tylko do muzyki, ale również do sprawnego i 
ciekawego zabawiania gości, w związku z tym prowadzimy 
różnego rodzaju zabawy, konkursy itp.

Życzymy Państwu miłego surfowania po naszej witrynie 
internetowej oraz mamy nadzieję, że grana przez nas muzyka 
oraz nasz zespół przypadnie Państwu do gustu!!!

Nasze zalety to:
*Krótkie przerwy
*Indywidualne podejście do każdej obsługiwanej uroczystości
*Profesjonalny sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy
**Prowadzenie wesela przez „wodzireja”
*Bogaty i zróżnicowany repertuar
*Muzyka biesiadna śpiewana wspólnie z gośćmi

Oferujemy wyprowadzanie Państwa Młodych 
z domu przy dźwiękach instrumentów

www.muzykaraj.pl

Zorganizujemy
wszystko!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
��!��!�!!���!!�!!!!!�!!���!!!�!��!�����!!����!!
��!!�!!!!��!�!!��!!!�!!�����!!!!��!�!�����!!�

���a�!�!!!!!a�!�a�!
VIP EVENT Fatima Zblewska
a!!a!aaa!aaa!aaa
vipevent@vipevent.com.pl

Zapraszamy!!

VIP EVENTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

OFERUJEMY:

TTTT!::a!:::!TTTTTTTTTTTTT:TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTT!!:�!���TTTTTTTTTTTTTTTTTT�TTTT�TT�T
TTT!�:a:!:�!���TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT�TTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTT�:�����!���!TTTTTTTT�TTTTTT�TTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTT��:�!!!��!���:�TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTT!���!�a:���!TTTTTTTTTTTTTTTT
TTTT�:::a!�a��!��!�:����:
TTT!!:���!�!��:!:a:��:T�TTTTTTT�
TTTT�TTTT�TTTTTTTTTTT!!!!!��!!!�!����!�TTTTTTTT:TTTTTT�

�TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT�TT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTT�TTTTTTTTTT

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT�TTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

�TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
:TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT�TTTTT�TT

VIP EVENTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTT:TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTT:TTTTTTTTTTT



Zorganizujemy
wszystko!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
��!��!�!!���!!�!!!!!�!!���!!!�!��!�����!!����!!
��!!�!!!!��!�!!��!!!�!!�����!!!!��!�!�����!!�

���a�!�!!!!!a�!�a�!
VIP EVENT Fatima Zblewska
a!!a!aaa!aaa!aaa
vipevent@vipevent.com.pl

Zapraszamy!!

VIP EVENTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

OFERUJEMY:

TTTT!::a!:::!TTTTTTTTTTTTT:TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTT!!:�!���TTTTTTTTTTTTTTTTTT�TTTT�TT�T
TTT!�:a:!:�!���TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT�TTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTT�:�����!���!TTTTTTTT�TTTTTT�TTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTT��:�!!!��!���:�TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTT!���!�a:���!TTTTTTTTTTTTTTTT
TTTT�:::a!�a��!��!�:����:
TTT!!:���!�!��:!:a:��:T�TTTTTTT�
TTTT�TTTT�TTTTTTTTTTT!!!!!��!!!�!����!�TTTTTTTT:TTTTTT�

�TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT�TT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTT�TTTTTTTTTT

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT�TTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

�TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
:TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT�TTTTT�TT

VIP EVENTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTT:TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTT:TTTTTTTTTTT



THE UKRAINIAN FOLK

GRAMY TAK ŻE NIE USIEDZISZ W MIEJSCU!!!

ŻYCZĘ MIŁEGO OBIORU!!!

To Polsko-Ukraińska formacja folk-rockowa która powstała we LWOWIE w 1990r. Od 1991r. przebywamy na Warmii 
i Mazurach gdzie pracujemy i gramy. Jesteśmy grupą wesołych ludzi, którzy żyją muzyką, świetnie się bawią i 
czerpią z życia wszystko co najlepsze. Gramy razem tak długo, że straciliśmy rachubę czasu. Ale przecież 
szczęśliwi czasu nie mierzą…

Wydaliśmy 3 płyty. Pierwszą w 2001 roku pod tytułem „Nie zapominaj”. 
PPowoli zdobywaliśmy popularność wśród fanów ukraińskiej muzyki folkowo-rockowej, więc po czterech latach 
nagraliśmy drugi krążek ,,15 Lat minęło,,. Zauważyliśmy, że Szaleńców, którzy nas pokochali zaczęło przybywać na 
koncertach coraz więcej. Super! To właśnie dzięki naszym fanom w 2010 roku uwieczniliśmy swoją pasję na 
trzeciej płycie „MRIJI”

Graliśmy w Austrii, Czechach, Niemczech, Francji, Ukrainie i Rosji ale też już chyba w każdej części Polski z 
wieloma zespołami polskiej sceny muzycznej i wciąż czujemy niedosyt. 





www.hitjazzband.pl

 Anton:
    tel. 508 - 099 - 854

    e-mail: antonswieta@interia.pl

 Stanisław:
    tel. 503 - 153 - 926

    e-mail: stach.szymaniak@op.pl

Jesteśmy znanym zespołem z dużym 
doświadczeniem muzycznym. Poszczególni 
muzycy grali w różnych formacjach na terenie 
Polski i za granicą m.in. w: Szwajcarii, Austrii, 
Niemczech, Finlandii, Szwecji, Ukrainy i 
Białorusi. Od kilku lat gramy w prezentowanym 
na tej witrynie składzie osobowym. Wszyscy 
jesjesteśmy muzykami zawodowymi, stale 
współpracującymi z instytucjami artystycznymi, 
takimi jak Filharmonia Lubelska i Teatr 
Muzyczny.    

Prowadzimy również muzyczną działalność 
pedagogiczną (tj. nauka gry na instrumentach, 
młodzieżowe zespoły i orkiestry). Wszystko to 
powoduje, że proponowana przez nas usługa 
muzyczna jest na wysokim poziomie 
artystycznym. Dbamy o markę i renomę 
naszego zespołu, starając się spełnić wszystkie 
wymagania naswymagania naszych klientów. 

Oferujemy oprawę muzyczną na różnych 
imprezach, typu: koncerty, bale, bankiety, 
wesela, studniówki, festyny, uroczystości 
biesiadne, uroczystości okolicznościowe 
(urodziny, imieniny, chrzciny)

Naszym szerokim repertuarem jesteśmy w 
stanie uświetnić każdą uroczystość. Repertuar 
dobieramy zgodnie z sugestią, wiekiem i 
upodobaniem odbiorcy. 



serdecznie zaprasza na spektakle ekologiczne

Lekcja ekologii: Czy śmieci muszą nas zasypać?

Czas trwania ok. 45 minut

Lekcja ekologii dla klas IV-VI szkół podstawowych i gimnazjów.

Jaś i Małgosia
Znana na całym świecie bajka zaadaptowana scenicznie.

Główni bohaterowie: Jaś i Małgosia, spacerując po lesie mają okazję 

przekonać się jak bardzo brzydko wygląda brudny las. Dzięki sprytowi 

udaje się im umknąć złej czarownicy. Wracając do domu sprzątają razem 

z widzami zaśmiecony las.

Melodyjna muzyka, wpadające w ucho liczne piosenki, bajkowa scenografia

i żywa, zrozumiała nawet dla najmłodszego widza akcja, to najistotniejsze

walory przedstawienia.

W fabułę spektaklu wplecione są podstawowe terminy i pojęcia ekologiczne.

Dzieci poznają istotne treści dotyczące troski o czystość środowiska.

Czas trwania ok. 45 minut
Lekcja ekologii dla przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych

www.studioteatralnesztuka.pl
biuro@studiosztuka.pl

t 32 753 64 10

Przedstawienie odbywa się przy udziale trójki aktorów oraz chętnych 

do aktywnego udziału dzieci.

Spektakl rozpoczyna kilka scenek rodzajowych (min. pokaz karate lub capoeiry,

lub tańca breakdance, malowanie graffiti), które łączy wyrzucenie różnych 

śmieci do jednego kosza na śmieci. W drugiej części, akcja odbywa się 

w oparciu o żywy dialog pomiędzy: papierem, butelką PET, puszką aluminiową

oraz butelką szklaną, w scenerii wysypiska śmieci.

 

Dzieci przyswajają sobie szereg terminów i pojęć ekologicznych 

dotyczących między innymi  recyklingu.

 

Aktorzy udowadniają prawdę, że o sprawach wielkiej wagi można mówić

w żartobliwej formie, jednocześnie przekazują młodym widzom istotne treści,

dotyczące potrzeby ludzkiej troski o czystość i zdrowie naszej planety.



* wesela
* eventy korporacyjne

* przyjęcia rodzinne (imprezy rocznicowe, 
chrzciny, komunie św. , 18-stki)

* rauty
** imprezy plenerowe (festyny, pikniki,  

imprezy dla dzieci)
* bankiety

* studniówki
* bale sylwestrowe

* koncerty
* oprawa mszy św. i ślubów

** koncerty muzyki chrześcijańskiej
* wigilie firmowe
* koncerty kolęd

 Rodzaje wykonywanych imprez:

Od początku naszego istnienia, a to ponad dziesięć lat, staramy się w naszej pracy łączyć to, co najlepsze, czyli 
współpracę sceny i parkietu. Właśnie to jest gwarancją udanej imprezy, którą wspomina się latami. Działamy na 

terenie całej Polski, oferując usługi w zakresie obsługi muzycznej wszelkich imprez okolicznościowych. Jesteśmy 
w pełni profesjonalni, jednak ocenę, w jakim stopniu udaje nam się to zadanie, pozostawiamy dla tych, którzy 

nas słuchali i bawili się przy naszej muzyce. Zdobyte doświadczenie pozwala nam w perfekcyjny sposób 
dopasować repertuar oraz program do charakteru imprezy a także na życzenie klienta opracowujemy 

dododatkowe utwory. Prowadzimy imprezy międzynarodowe zapewniając konferansjerkę w języku angielskim 
i niemieckim. Swoim doświadczeniem służymy podczas ustalania wizji oraz scenariusza imprezy tak, aby 

podczas jej trwania nikt ze strony organizatorów nie musiał już troszczyć się o jej przebieg.

MUZYKA DLA 
WSZYSTKICH 

POKOLEŃ
ZESPÓŁ 

MUZYCZNY 
ETNA

WWW.ZESPOLETNA.PL

WWW.ZESPOLETNA.PL
602 516 736
kontakt@zespoletna.pl

KONTAKT:
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Kontakt
Piotr Skowroński

tkf@elvisKing.com
Tel: 504 000 440

Sławek Wódka
slawek@elvisKing.com 

TTel: 603 591 512

www.elvisking.comZapraszamy do współpracy



Poza szkoleniem i jazdą luksusowymi  samochodami sportowymi z profesjonalnymi instruktorami na torach wyścigowych 
oferujemy możliwość zorganizowania równoległych aktywności: 

Turnieju gokartowego,
Turnieju wirtualnych wyścigów na symulatorach,
Szkolenia i pokazu Driftu Sportowego,
Profesjonalnego pokazu BRD wraz se szkoleniem,
Konkurs "Slalom w alkogoglach" w okularach 
symulujących upojenie alkoholowe - 1,8 promila,
TTurniej wyścigów na profesjonalnym torze Carrera dla 
modeli samochodów w skali 1:32 ,
Próby Jackiego Stewarda,
Szkolenia i konkursu jazdy na trolejach,
Przelotów śmigłowcem nad torem.

www.carreracarsteam.pl
biuro@carreracarsteam.pl 

Wszystkie znajdujące się na stronie logotypy i nazwy firm, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże firm.

INFOLINIA: 607 444 911 tel. 606 333 557, 609 111 771



www.kondor.hm.pl
kondor@aol.pl

tel/fax: 074 664 73 75, 888 941 033 

Wioski indiańskie pod imprezy 
z programem tanecznym

Zespól  powstał w 2005 roku z inicjatywy  artystów indiańskiego zespołu CATAWBA -  obecny skład 
tworzy 6 par tanecznych. W repertuarze dominują klasyczne tańce liniowe country oraz tańce 
towarzyskie opracowane z myślą o uczestnikach imprez tematycznych w stylu western i country.

 W programach western - ( skład podstawowy to 9 osób) w tym są  3 pary country i 4 pary indiańskie 

 W 2006 roku otwieraliśmy Country w Bieszczadach,  a  w 2007 roku I międzynarodowy Folk&Country Festival 
w Ustroniu i taradycyjnie jesteśmy gośćmi Festiwalu Country w Sułominie i Mielcu

W roku  2008 realizowaliśmy kampanie country dla sieci restauracji Sioux i Pikniki Country w kraju oraz zagranicą.

 Zespół country liczy 12 osób - 6 par tanecznych



Organizacja i obsługa imprez
DJ na wesele i imprezę
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