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TRIBUTE TO PAVAROTTI
Szukasz koncertu, który złapie publiczność
za serce? Mamy idealną propozycję!

Koncert „Tribute to Pavarotti” – muzyczna
opowieść o życiu jednego z
najsłynniejszych śpiewaków operowych
wszech czasów. Publiczność urzekną
najpiękniejsze arie operowe i pieśni
neapolitańskie (m.in. „O sole mio”, „La
donna e mobile”, „Nessun Dorma”)
rozsławione przez Pavarottiego oraz
przeboje muzyki popularnej (muzyka
Eltona Johna, zespołu „Queen”), które
nasz bohater uwielbiał i śpiewał podczas
koncertów „Pavarotti i przyjaciele”. Koncert
jest świetną rozrywką nie tylko dla fanów
muzyki klasycznej, ale także dla każdego,
kto lubi recitale na żywo.

Warianty koncertu*:

Podstawowy: Wokalista z pianistą

Rozszerzony: + konferansjer

+ soliści Teatrów Muzycznych

+ baletmistrz - zwycięzca
„Mam Talent”

*Cena ustalana indywidualnie.
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DEMO
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https://youtu.be/C6IgZclrSu8
https://youtu.be/C6IgZclrSu8


ŚPIEWA: KRZYSZTOF KNAPCZYK
4Jeden 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”. 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). Występował w Grecji
(m.in. w ramach cyklu Koncert Trzech Tenorów), Egipcie,
Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Z muzyką związany od
najmłodszych lat – już jako dziecko śpiewał w chórze chłopięco-
męskim przy Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina
w Warszawie, z którym koncertował m.in. w Chinach, Anglii,
Niemczech, Włoszech, Austrii i Macedonii. Współpracownik
Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, wraz z
którą przygotowuje i wykonuje autorskie recitale „Od klasyki do
rozrywki”, towarzyszące najbardziej prestiżowym galom
biznesowym i samorządowym oraz spotkaniom naukowym w
Polsce.
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Koncert tutaj zaprezentowany to tylko jedna z naszych
propozycji. Dostępne są także inne koncerty, np. „Od Opery
do Musicalu”, 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
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