„Jedyna taka propozycja artystyczna w Polsce!”

OFERTA KONCERTOWA

Tel.: +48 793391767

www.krzysztofknapczyk.pl

OD OPERY
DO MUSICALU
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Szukasz koncertu, który złapie publiczność za
serce? Mamy idealną propozycję!
Koncert „Od Opery do Musicalu” – muzyczna
podróż między największymi dziełami
operowymi, operetkowymi, musicalowymi oraz
hitami muzyki rozrywkowej. W trakcie koncertu
publiczność oczarowana zostaje nie tylko
największymi ariami operowymi, ale także
utworami klasycznymi, takimi jak choćby
najsłynniejsza pieśń neapolitańska „O sole
mio”, czy też wielkimi hitami produkcji
musicalowych („Evita”, „Les Misérables”,
„Jesus Christ Superstar”, „The Lion King”,
„Taniec Wampirów”, czy „Miss Saigon”).
Koncert jest świetną rozrywką nie tylko dla
fanów muzyki klasycznej, ale również dla
każdego, kto kocha wielkie popowe koncerty.
Warianty koncertu*:
Podstawowy: Wokalista z pianistą
Rozszerzony: + konferansjer
+ soliści Teatrów Muzycznych
+ baletmistrz - zwycięzca
„Mam Talent”
*Cena ustalana indywidualnie.
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ŚPIEWA: KRZYSZTOF KNAPCZYK
Jeden z najbardziej uzdolnionych wokalistów młodego
pokolenia, który znakomicie sprawdza się zarówno w
repertuarze operowym, jak i popowym czy musicalowym.
Aktor Teatru Muzycznego w Łodzi, na deskach którego
występuje w musicalach „Les Misérables”, „Jesus Christ
Superstar” i „Miss Saigon”. Multiinstrumentalista, twórca
nowatorskich projektów artystycznych m.in. „Od Opery do
Musicalu”, „Koncert Trzech Tenorów”, „Tribute to Pavarotti”,
czy „Opera na ulicy”, z którym odwiedził m.in. Amsterdam,
Paryż, Bratysławę, Ateny i Berlin. Odtwórca jednej z
głównych ról w musicalu „Karol” o życiu Świętego Jana
Pawła II (największy projekt musicalowy w Polsce, z
premierą w Tauron Arenie Kraków dla 9 tys. widzów).
Szerokiej publiczności znany również z udziału w
produkcjach Telewizji Polsat oraz z występów dla
wielotysięcznej widowni (śpiewał m.in. razem z zespołem
Dżem, podczas gali z okazji 25-lecia RMF FM). Wokalista
zespołu „Queen Symfonicznie”. Występował m.in. w
Niemczech (gdzie studiował w Staatliche Hochschule für
Musik und Darstellende Kunst Stuttgart) oraz w Stanach
Zjednoczonych. Po sukcesach za granicą powrócił do Polski,
gdzie rozpoczął autorską trasę koncertową. Jego twórczość
to muzyka klasyczna śpiewana w nowatorski, oryginalny
sposób - z zacięciem popowym i musicalowym.
Wprowadza operę „pod strzechy” - odkrywa na nowo siłę
najpiękniejszych arii i pieśni operowych świata oraz
prezentuje je publiczności w nietypowych, współczesnych,
„lekkich” aranżacjach. Według krytyków skutecznie skraca
dystans pomiędzy operą, popem i musicalem, swobodnie
poruszając się w każdym z tych gatunków i łącząc je w
niepowtarzalne, muzyczne układanki. Swoimi brawurowymi
wykonaniami zdobywa uznanie słuchaczy w każdym wieku.
Śpiewa po polsku, angielsku, francusku, włosku i rosyjsku.
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ZAINTERESOWAŁA CIĘ NASZA OFERTA? ZADZWOŃ LUB NAPISZ!

Koncert tutaj zaprezentowany to tylko jedna z naszych
propozycji. Dostępne są także inne koncerty, np. „Tribute to
Pavarotti”, czy „Koncert Trzech Tenorów”.
Szczegóły koncertu, takie jak repertuar i czas trwania są
ustalane indywidualnie według potrzeb klienta.
Management: Krzysztof Knapczyk
Agencja Kreatywna PRC
www.krzysztofknapczyk.pl
E-mail: kontakt@krzysztofknapczyk.pl
Tel: +48 793391767

