
POP-OPERA
„OD OPERY DO MUSICALU PRZEZ POP"

OFERTA KONCERTOWA tel.: +48 605 301 168 www.krzysztofknapczyk.pl



OD OPERY DO MUSICALU PRZEZ POP
Jesteśmy w stanie zapewnić kompleksową rozrywkę i animację -
niezależnie od miejsca! Nasza szeroka oferta obejmuje rozrywkę
(DJ, koncerty muzyki poważnej, rozrywkowej, jazzowej,
żonglerkę, akrobatykę, animację, etc.) „zamawianą” w hotelach,
klubach, restauracjach, instytucjach kultury, na statkach etc.

Potrzebujesz artystów na cały sezon? A może pragniesz umilić
wieczór swoim gościom? Nie ma problemu!

Skontaktuj się z nami - zajmiemy się wszystkim od A do Z.

Management Krzysztofa Knapczyka

Agencja Kreatywna PRC

www.krzysztofknapczyk.pl/PRC

e-mail: kontakt@krzysztofknapczyk.pl

tel. kom. 605-301-168
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OFEROWANE KONCERTY
Koncert „Od opery do musicalu” – koncert
złożony w najpiękniejszych światowych arii
operowych oraz największych przebojów
polskiej i zagranicznej sceny musicalowej,
takich jak choćby najsłynniejsza pieśń
neapolitańska „O sole mio”, czy utwory z
musicalu „Król lew”, „Romeo i Julia” i
„Aladyn”.

Koncert „Hity z list przebojów” –
znakomita propozycja dla wszystkich, którzy
kochają dobrą muzykę najwyższego,
światowego formatu. Koncert złożony z
największych przebojów światowej muzyki
rozrywkowej, które przez wiele miesięcy
królowały na listach przebojów rozgłośni
radiowych w Nowym Jorku, Londynie, Paryżu
i oczywiście… Warszawie. Piosenki z
repertuaru największych gwiazd: Erica
Claptona, Eltona Johna czy Johna Lennona,
w mistrzowskim, „odświeżonym” wykonaniu.

Koncert „Gdzie się podziały tamte prywatki” – to
niezwykła podróż w czasie do rozśpiewanej i
roztańczonej Polski sprzed lat. Koncert największych
przebojów polskiej i zagranicznej estrady utrzymany w
stylu retro – od lat 60-tych do 80-tych. Występ obejmuje
hity dla nieco dojrzalszej publiczności: piosenki, które
wszyscy wspominamy, znamy i kochamy. W trakcie
recitalu publiczność usłyszy zarówno wesołe piosenki
Jerzego Połomskiego, jak i nostalgiczne songi Marka
Grechuty, czy Zbigniewa Wodeckiego.

Koncert „Duo Voce” – czyli dwa najpiękniejsze głosy -
tenor i sopran, złączone razem w światowych duetach
muzyki klasycznej, takimi jak „Libiamo ne' lieti calici” z La
Traviaty, ale i musicalowej i popowej, m.in. z musicalu
„Les Miserables”, czy filmu „Narodziny gwiazdy” z
utworem „Shallow”. Przeniesiemy się również w klimat
operetkowy, a przewodzić nam będą utwory takie jak
„Jakże mam Ci wytłumaczyć” z operetki „Księżniczka
Czardasza”, czy „Usta milczą dusza śpiewa” z operetki
„Wesoła Wdówka”.
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ARTYŚCI
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, animator kultury, twórca
nowatorskich projektów artystycznych (m.in. „Opera na ulicy”) oraz
internetowych. 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 koncertów zespołu 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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KRZYSZTOFOWI KNAPCZYKOWI TOWARZYSZY
Agnieszka Grabowska - Młoda artystka, która dała się już poznać na
scenach i estradach koncertowych w kraju oraz za granicą. Brała udział w
wielu konkursach oraz festiwalach wokalnych zdobywając miejsca na podium.
Do jej sukcesów należy m.in.: I nagroda na Ogólnopolskim Konkursie
Wokalnym im. Stanisława Jopka w Warszawie, Nagroda za najlepsze
wykonanie arii Noriny z op. Don Pasquale, czy nagroda Dyrektora
Artystycznego Festiwalu im. Jana Kiepury w postaci koncertu na
Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Jana Kiepury w Krynicy Zdrój.
Jest finalistką Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Mikulasa
Schneidera Trnavsky’ego w Trnavie. Otrzymała również brązowy medal im.
Stanisława Ostoi-Kotkowskiego w kategorii debiut za wybitne osiągnięcia
oraz działalność artystyczną.

W roku 2015 zadebiutowała na deskach Teatru Muzycznego w Łodzi w
operetce "Wesoła Wdówka" F. Lehara jako gryzetka od Maxima, a w 2018
roku na scenie Teatru Wielkiego w Łodzi, śpiewając partię Anny Reich w
"Wesołych Kumoszkach" z Windsoru O. Nicolai’a.

Współpracowała z takimi dyrygentami jak: Paweł Przytocki, Piotr Sułkowski,
Ingmar Beck, Michał Kocimski, Andrzej Borzym, Jacek Boniecki oraz
reżyserami: Evą Buchmann, Beatą Redo Dobber, Andrzejem Ferencem, czy
Mariuszem Ostrowskim.
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ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ
TWÓRCZOŚCIĄ NA YOUTUBE:

Krzysztof Knapczyk:

My Way - Frank Sinatra

You Raise Me Up - Josh Groban

Kołysanka - Utwór autorski

Imagine - John Lennon

Agieszka Grabowska:

Koncert z zespołem Mazowsze

You Raise Me Up

Od Norina

Koncert w Pałacu Poznańskiego w Łodzi - G.
Puccini i S. Rachmaninov
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https://www.youtube.com/watch?v=R8zIvwnIsSM
https://www.youtube.com/watch?v=9ICgHUtjuc8
https://www.youtube.com/watch?v=32ZuF_NUgEI
https://www.youtube.com/watch?v=Tuy5aWwAgYY
https://www.youtube.com/watch?v=lBECu8eKXHQ
https://www.youtube.com/watch?v=a7lQlfZeDv4
https://www.youtube.com/watch?v=3W1pq5mUrbk
https://www.youtube.com/watch?v=_zaUlIwQCNw
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1. Kapela Karpati

Koncert Kapeli Karpati to muzyczna uczta dla
miłośników muzyki folkowej. Niesamowita energia
płynąca z instrumentów, wirtuozowskie sola, śpiew na
3 głosy i żywa, autentyczna muzyka Karpat. Takimi
słowami określiła Kapelę Karpati Agnieszka Chylińska
w programie „Mam Talent”. Zespół wykonuje również
koncert muzyki popularnej na indywidualne życzenie
klienta.

Casting „Mam Talent”

Półfinał „Mam Talent”

2. Circus Magic Group - Muzyka, akrobatyka, iluzja.

Grupa złożona z dwóch akrobatów i jednego
iluzjonisty.
Sceniczne show zawiera muzykę na żywo, pokaz iluzji,
akrobatyki i żonglerki. Show dostępne w dwóch
wariantach językowych - po polsku i po angielsku.

Promo

https://www.youtube.com/watch?v=jTm9XdvOMxY
https://www.youtube.com/watch?v=jTm9XdvOMxY
https://www.youtube.com/watch?v=--Buati-lnU
https://youtu.be/8P-Rk65dLUc


08

4. Harfa Laserowa oraz Fletnia Pana

Harfa laserowa to niezwykły audiowizualny
instrument. Natomiast fletnia pana poprzez
muzykę etniczną przenosi odbiorców w spokojny,
piękny świat. Połączenie dymu, laserów oraz
epickiej muzyki (np.Hans Zimmer,Two Steps From
The Hell) daje niesamowity efekt sceniczny.

Harfa laserowa

Fletnia pana

3.Koncert muzyki filmowej na trąbkę i
waltornię

Jest to koncert solowy na trąbkę i waltornię,
złożony ze znanych hitów radiowych i muzyki
filmowej. Utwory, które możemy usłyszeć to m.in.
„My heart will go on” z Titanica, czy „What a
wonderful world” w wykonaniu Joanny Lis,
młodej i utalentowanej multiinstrumentalistki.

Przykładowe utwory

https://youtu.be/aZVcf93rDUc
https://youtu.be/3qzK5cVtgco
https://drive.google.com/drive/folders/1VaVi_XxofgdhPEAgWpPI7fm_xv6QuIy9?usp=sharing
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6. Zuzanna Szreder - Pop Concert

Najlepsze światowe przeboje, ponad 100 pozycji
w języku angielskim zarówno do tańca i zabawy,
jak i do relaksu przy kawie, drinku czy kolacji. Show
wzbogacone o utwory z własnym
akompaniamentem fortepianu.

Mix

Utwór autorski “Zagadka”

5. Anna Jamrożek - Jazz/Pop Koncert

Wokalistka i skrzypaczka. Jej delikatny wokal
pozwala odprężyć się i w pełni zanurzyć w świat
muzyki, a utwory skrzypcowe pozwalają poczuć
nutę klasyki.

Jazz

Besame Mucho (skrzypce)

https://www.youtube.com/watch?v=XcWMfz_s1OI&list=PLIdB8jYDXJdUriaXqlsYVknFmiUiJqSVf&index=4&t=1s
https://youtu.be/808qTzNCrz0
https://youtu.be/4jzhQzg2ZbM
https://www.youtube.com/watch?v=u7OdgaC9CMY
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6. DJ na imprezy - Muzyka taneczna

Tu się podziały LEPSZE PRYWATKI, czyli autorska
impreza poświęcona dobremu samopoczuciu i
atmosferze na potańcówkach przy muzyce
tanecznej. Z tym Panem każda impreza należy do
udanych!

Chorwacja 2019

7. Chris Star - Elvis Presley / Disco Polo

Najpiękniejsze hity Elvisa Presleya, ale i własne hity
Disco Polo. Nasza gwiazda porwie do tańca i
młodszvych, i starszych! Jego szeroki repertuar trafi
do każdego.

Elvis Presley (Must be the music)
Disco (Mam Talent)
Disco (Wódka)
Disco (Kochaj)
Disco (Daj mi szansę)

https://www.youtube.com/watch?v=AVkZxhmNDhc
https://www.youtube.com/watch?v=mnbQPBVnfO4
https://www.youtube.com/watch?v=a-ArU0yONzw
https://www.youtube.com/watch?v=Th-izWwm5oY
https://www.youtube.com/watch?v=UGv_0a7-s2E
https://www.youtube.com/watch?v=N1PvlURAk-c
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9. Miriam Szlempo - Duet Jazzowy.

To kolejna propozycja najlepiej sprawdzająca się
w takich miejscach jak bar w lobby hotelowym,
czy świetna restauracja. Zwiewne jazzowe
aranżacje znanych polskich przebojów porywają
publiczność i cieszą się jej szerokim uznaniem.

Bo we mnie jest sex

Kto tak łądnie kradnie

10. Zespół Fairies - Wieczór Ballad

Magiczne połączenie siły sióstr, które własnymi
utworami na dwa głosy, fortepian i gitarę malują
nasz świat na „żółto i na niebiesko”. W repertuar
wplecione zostały także kompozycje wyłącznie na
fortepian, co w ciekawy sposób urozmaica cały
koncert.

Utwór autorski New Me
Utwór autorski All things
Kompozycja na fortepian The Bloom
Kompozycja na fortepian Discover

https://youtu.be/VuNha6y3M5U
https://youtu.be/v0z8XJUOyuw
https://www.youtube.com/watch?v=in1ZnjaHTCo
https://www.youtube.com/watch?v=KzjvVWjU0Zk
https://www.youtube.com/watch?v=K57-UxBvfUY
https://www.youtube.com/watch?v=dY7q2GaA1q8
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11. Anna Zarobnik - Pop Concert

Wokalistka świetnie odnajduje się w balladach, ale
i w repertuarze znalazła miejsce na kilka skocznych
pozycji. Wykonuje znane przeboje artystek takich
jak Rihanna, Amy Winehouse, czy Christina
Aguilera.

Rihanna

Radioactive

12. Animacja

Nasi animatorzy są gotowi zorganizować czas
wolny dla każdej grupy wiekowej. Pozytywnie
zakręceni utrzymują dobry humor wśród całej
załogi. Skorzystaj, a się przekonasz co znaczy
dobra zabawa!

https://www.youtube.com/watch?v=uPfsQwQuubA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=AVxEUK4dIp8&feature=youtu.be


W PRZYPADKU ZAINTERESOWANIA NASZĄ OFERTĄ PROSIMY O KONTAKT.
DOSTĘPNOŚĆ TERMINÓW TAKŻE POZA SEZONEM LETNIM!

W ofercie umieściliśmy tylko część naszych artystów, tak aby
zaprezentować ich różnorodność.

Szczegóły dotyczące poszczególnych show, takie jak czas trwania
są ustalane indywidualnie wedle potrzeb klienta.
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Management Krzysztofa Knapczyka

Agencja Kreatywna PRC

www.krzysztofknapczyk.pl/PRC

e-mail: kontakt@krzysztofknapczyk.pl

tel. kom. 605-301-168

http://krzysztofknapczyk.pl/PRC

