Szanowni Państwo,
Trzymacie w dłoniach 12. edycję katalogu,
który stanowi kompendium naszej oferty
zamieszczonej na stronie internetowej

www.agencjaluxart.com
- największym w Polsce portalu branży
rozrywkowej - ponad 2000 propozycji.

22 lata na rynku!
Agencja Koncertowa LUXART działa
na rynku od 1996 roku, świadcząc usługi
kompleksowej organizacji wszelkich
wydarzeń kulturalnych.
Przez te wszystkie lata zjednaliśmy sobie
grono wiernych klientów.
Posiadamy wiedzę i kompetencje
pozwalające na podjęcie każdego
przedsięwzięcia związanego z produkcją
imprezy.
Jesteśmy w stanie zorganizować technicznie (angaż artysty, scena, światło,
nagłośnienie, garderoby, telebimy, lasery,
pirotechnika) koncert każdego, nawet
najbardziej wymagającego wykonawcy
zarówno krajowego, jak i zagranicznego.
Starannie wybieramy podwykonawców,
stawiając na firmy tylko o najwyższej
reputacji na rynku oraz posiadające
sprzęt
spełniający
wyśrubowane
wymagania.
Z roku na rok dynamicznie poszerzamy
swoją ofertę, wychodząc naprzeciw coraz
bardziej wymagającego rynku.

Czym się zajmujemy?
Koncerty Największych
Gwiazd
Od 22 lat produkujemy koncerty
największych Gwiazd polskiej sceny
muzycznej, a także Artystów zagranicznych.

Ekskluzywne eventy,
imprezy firmowe
Chcesz utrzymać doskonałe relacje
z klientem, nawiązać nowe kontakty
biznesowe, zwiększyć motywację
pracowników – pomożemy zorganizować niezapomnianą imprezę
z udziałem artystów, gwiazd estrady…
Organizujemy eventy – konferencje,
imprezy okolicznościowe, konferencje
sprzedażowe, pikniki, wydarzenia
kulturalne, imprezy integracyjne,
team-buildingi, bankiety, gale,
spotkania biznesowe.

Imprezy miejskie
Kompleksowo produkujemy duże
masowe imprezy miejskie takie jak
Dni Miast, Sylwestry, czy kameralne
dożynki, pikniki rodzinne itp.

Dyskoteki, Kluby
Gwiazdy muzyki dance, disco, pop
w konkurencyjnych cenach i w znacznie
uproszczonych riderach technicznych.

Prywatne imprezy
okolicznościowe
Chcesz niebanalnie zorganizować
urodziny, wesele, bankiet, jubileusz,
wieczór panieński i kawalerski…?
Nasi artyści chętnie umilą Twoją
prywatną imprezę.

Cennik Artystów
Kolejny raz łączymy z Katalogiem nasz jedyny w Polsce wirtualny
Cennik Artystów, w którym poznacie Państwo szacunkową wysokość
honorarium oferowanych przez nas Wykonawców, a także dopasujecie ich do planowanego budżetu imprezy. Przeglądając Katalog,
poznacie Państwo przedziały cenowe poszczególnych Artystów.
Jest to jedynie przykładowa namiastka naszej pełnej oferty, stale
aktualizowanej, którą można sprawdzić w internecie pod adresem:

www.cennik-artystow.com

Wypromuj się!
Wypromuj się z naszą pomocą! Chcesz, aby Twój zespół
grał więcej koncertów?
Jesteś artystą i pragniesz częściej występować?
Twoja technika estradowa jest rzadko wynajmowana?

Skorzystaj z naszej oferty!
Wyślemy dla Ciebie profesjonalną kampanię mailingową do ogromnej
bazy instytucji kulturalnych, hoteli i zaufanych klientów z branży
rozrywkowej za super niską cenę. Sprawdź to!
Zobacz więcej na: www.agencjaluxart.com/wypromuj-sie

Nasz zespół:

Dział obsługi klienta:

Promocja Artystów:

Promocja Artystów:

Iza

Łukasz

Michał

specjalista ds. sprzedaży

specjalista ds. e-marketingu

właściciel

tel. 728 801 721

tel. 602 652 305

tel. 604 349 905

biuro@agencjaluxart.com

lukasz@agencjaluxart.com

michal@agencjaluxart.com
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SŁAWOMIR
Gwiazda rock polo. Twórca
hitów „Megiera”, „Miłość
w Zakopanem”, „Ni mom
hektara”.
Artysta nietuzinkowy, który
w zaledwie trzy miesiące od
wydania swojego pierwszego
singla wystąpił na Super Hit
Festiwal w Sopocie!
cena: od 20000 do 25000 zł

cena: od 15000 do 20000 zł

LANBERRY
Autorka najnowszego hitu pt. „Ostatni most”, który szturmem
podbija najważniejsze listy przebojów. Ten singiel jest obecnie
najczęściej granym polskim utworem w polskich stacjach
radiowych, a klip do niego najchętniej oglądanym polskim
teledyskiem na Vevo i YouTube.
Lanberry na żywo brzmi jeszcze lepiej niż w nagraniach.
Jej koncerty to mieszanka popu i muzyki elektronicznej na najwyższym poziomie.

Natalia NYKIEL
Wokalistka autorka tekstów,
muzyk. Mocnym krokiem weszła na muzyczny rynek.
Jeszcze przed wydaniem debiutanckiej płyty została
okrzyknięta przez dziennikarzy
najbardziej
intrygującym
i wyczekiwanym debiutem
2014 r.
cena: powyżej 30000 zł

Patryk KUMÓR
Niesamowicie wszechstronny
artystą, a jego muzyka trafia
do widowni w każdym wieku.
Z najnowszego album pt. „11”
pochodzi singiel „Nudzę się”,
który od stycznia 2017 roku,
gości na antenie ogólnopolskich stacji radiowych.
cena: od 10000 do 15000 zł

SARSA
Kompozytorka, autorka tekstów.
Jej wielki przebój
„Naucz mnie” triumfował na
szczytach list przebojów przez
wiele miesięcy!
Jej charakterystyczny wokal
stylistycznie stawiany był
obok głosu Dolores O’Riordan
z The Cranberries, Florence
Welch z Florence And The
Machine, Sia, CocoRosie.

S

cena: od 15000 do 20000 zł

Monika LEWCZUK

cena: od 25000 do 30000 zł

Jest to jedynie namiastka naszej stale aktualizowanej
ogromnej oferty cenowej, którą można sprawdzić
w internecie pod adresem: www.cennik-artystow.com

Wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka, uczestniczka 5.
edycji programu The Voice Of Poland. Współautorka hitu
„Libre” nagranego z hiszpańskim wokalistą Alvaro Soler.
Jej singel „Ty i ja” (luty 2017) zdobył dwie platyny.
17 czerwca 2016 do sprzedaży trafił jej debiutancki album
studyjny zatytułowany „#1”, na który współtworzyła większość
piosenek.

Więcej artystów w dziale NA TOPIE i wielu innych kategoriach
znajdziesz na naszej stronie: www.agencjaluxart.com
Bądź zawsze na bieżąco z nowościami! Polub nasz fanpage!
facebook.com/AgencjaKoncertowaLuxart

informacje i zamówienia: 604 349 905, 728 801 721
www.agencjaluxart.com I biuro@agencjaluxart.com
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cena: od 20000 do 25000 zł

LESZCZE
Dansingowa supergrupa Leszcze wraca na scenę pod wodzą energicznego i charyzmatycznego Macieja Miecznikowskiego!
W 2017 roku powrócił on do zespołu i od razu przypomniał, na co go stać! Powstał nowy program koncertowy, na który składają się
największe przeboje Leszczy, a także świeże propozycje. Koncerty! Taniec! Radość! Podczas koncertu można usłyszeć takie hity jak
„Kombinuj Dziewczyno”, „Ta Dziewczyna” czy „Irena” oraz wiele, wiele innych świetnych utworów. Nowy show Leszczy tradycyjnie
oparty jest na angażowaniu publiczności do wspólnej zabawy! Całość dopełnia wspaniała oprawa świetlna!

Szymon CHODYNIECKI

RED LIPS

Wokalista, producent, kompozytor. Artysta znany z hitu
„Sam na sam”, który często
gości w stacjach radiowych.
Nagrał też duet z Lodovicą
Comello znaną z pierwszoplanowej roli w znanym na
całym
świecie
serialu
„Violetta”.

Na polską scenę weszli energicznymkrokiem prosto na
szczyty list przebojów. Singiel
„To co nam było”, za który na
festiwalu w Opolu grupa RED
LIPS otrzymała SuperJedynkę,
stał się złotym przebojem.
cena: od 20000 do 25000 zł

cena: od 10000 do 15000 zł

CLEO

Mateusz MIJAL

Dziewczyna o słowiańskim
uroku z czarnym głosem,
królowa YouTube i pierwsza
Słowianka Rzeczpospolitej.
Odkryta przez Donatana
wydała w 2013 roku singiel
„MY SŁOWIANIE”, który stał
się jednym z największych
hitów radiowych.

Jego single „Winny”, „Coś na
później”, „Niech się ludzie
śmieją” były jednymi z najczęściej pobieranych dzwonków na telefony komórkowe.
Jego klipy mają wielomilionową
oglądalność.
Co roku grywa blisko 150
koncertów.
cena: od 10000 do 15000 zł

S

Jest to jedynie namiastka naszej stale aktualizowanej
ogromnej oferty cenowej, którą można sprawdzić
w internecie pod adresem: www.cennik-artystow.com

cena: od 20000 do 25000 zł
Więcej artystów w dziale NA TOPIE i wielu innych kategoriach
znajdziesz na naszej stronie: www.agencjaluxart.com
Bądź zawsze na bieżąco z nowościami! Polub nasz fanpage!
facebook.com/AgencjaKoncertowaLuxart

NA TOPIE

lUx

Concer ts & Events
EST. 1996

informacje i zamówienia: 604 349 905, 728 801 721
www.agencjaluxart.com I biuro@agencjaluxart.com

Natalia SZROEDER

Michał SZPAK

Mimo młodego wieku, jej
dotychczasowe
sukcesy
sprawiły, że uznawana jest za
jedną
z
najzdolniejszych
i najbardziej popularnych
wokalistek młodego pokolenia.
Artystka znana ze wspólnych
występów z Liberemy.
Wypromowała między innymi
wielki hit „Lustra”.

Znany z kontrowersyjnego,
oryginalnego i androgynicznego
wizerunku scenicznego.
Zdobywca II miejsca w programie talent show X-Factor.
W 2015 r. piosenką „Jesteś
bohaterem” wygrał konkurs
„SuperPremiery”
podczas
52. KFPP w Opolu.
Reprezentował Polskę na
konkursie Eurowizja w 2016 r.
cena: powyżej 30000 zł

cena: od 25000 do 30000 zł

MESAJAH

MARGARET

Mieszanka stylów i umiejętności sprawia, że twórczość
prezentowana przez Mesajah
nazywana jest przez krytyków
nietuzinkową. Posiada on
bowiem wyjątkową zdolność
do wychodzenia poza ramy
gatunków, czerpania z kwintesencji przeróżnych form,
a także do nadawania swoim
utworom potężnej mocy.

Najświeższy głos polskiej
sceny muzycznej. Słuchając
jej „Thank You Very Much”,
„Cool me down”, „Heartbeat”
trzeba stwierdzić, że ta
dziewczyna ma pomysł na
siebie i na dobrą zabawę
razem z Wami. Tych piosenek
nigdy nie ma się dosyć!
cena: powyżej 30000 zł

cena: od 15000 do 20000 zł

POPARZENI KAWĄ TRZY

Antek SMYKIEWICZ

Zespół złożony z dziennikarzy
Radia ZET i RMF FM.
Ich
muzyka jest mieszaniną wielu
stylów muzycznych takich jak
rock, punk, ska. Autorem
większości tekstów zespołu
jest Rafał Bryndal. Największe
przeboje zespołu: „Byłaś dla
mnie wszystkim”, „Okrutna, zła
i podła”.
cena: powyżej 30000 zł

cena: od 15000 do 20000 zł

Maja HYŻY

Dawid KWIATKOWSKI

Jedna z najpopularniejszych
uczestniczek
programu
X-Factor. Doceniona przez
jurorów, pokochana przez
widzów. Maja na koncertach
wykonuje materiał z debiutanckiej płyty „W chmurach”
oraz
wybrane
covery
w autorskich aranżacjach.

Laureat Europejskiej Nagrody
Muzycznej MTV dla najlepszego polskiego wykonawcy.
W 2016 roku wydał swój
czwarty album zatytułowany
„Countdown”. Płyta promowana była przez singiel
„Sey Yes”.
cena: od 20000 do 25000 zł

S

Antek Smykiewicz to artysta,
którego hit „Pomimo Burz”
osiąga ogromną popularność
w serwisie YouTube – kilkadziesiąt milionów wyświetleń.
Jest grany przez największe
stacje radiowe w Polsce.
Występuje regularnie na
najważniejszych festiwalach
w naszym kraju.

Jest to jedynie namiastka naszej pełnej oferty cenowej
stale aktualizowanej, którą można sprawdzić w internecie
pod adresem:
www.cennik-artystow.com

cena: od 5000 do 10000 zł
Więcej artystów w dziale NA TOPIE i wielu innych kategoriach
znajdziesz na naszej stronie: www.agencjaluxart.com
Bądź zawsze na bieżąco z nowościami! Polub nasz fanpage!
facebook.com/AgencjaKoncertowaLuxart

informacje i zamówienia: 604 349 905, 728 801 721
www.agencjaluxart.com I biuro@agencjaluxart.com

NA TOPIE

do 5000 zł
Darek Nowicki
Halina Benedyk
Kaczki z Nowej Paczki
Katarzyna Żak
Lidia Stanisławska
Magda Durecka
Mona Lisa
Renata Świerczyńska
Trzeci Oddech Kaczuchy
od 5000 do 10000 zł
Adrianna Biedrzyńska
Alosza Awdiejew
Andrzej Dąbrowski
Andrzej Dąbrowski
& Zbigi Band
Andrzej Rosiewicz
Andrzej Rybiński
Barbara Melzer
Beata Rybotycka
Bernard Dornowski
ex Czerwone Gitary
Bilguun Ariunbaatar
Czerwony Tulipan
Danuta Błażejczyk
Elżbieta Adamiak
Ewa Kuklińska
Gabi Gold
Halina Kunicka
Happy End
Izabela Trojanowska
Jacek Wójcicki
Jan Zieliński
Jerzy Połomski
Katarzyna Skrzynecka
Krystyna Giżowska
Kwartet Rampa
Lora Szafran
Mariusz Kalaga
Partita
Tadeusz Woźniak
Trzy Korony
Wawele
Wojciech Gąssowski
Wojciech Korda
Wolna Grupa Bukowina
od 10000 do 15000 zł
2 plus 1
Alicja Majewska
Andrzej Cierniewski
Anna Jurksztowicz
Artur Chamski
Cezary Żak i Artur Barciś
Grażyna Łobaszewska
Grzegorz Wilk
Halina Frąckowiak
Hanna Śleszyńska
Janusz Radek
Joanna Liszowska
Katarzyna i Cezary Żak
Maja i Andrzej Sikorowscy
Majka Jeżowska
No To Co
Olga Bończyk
Robert Rozmus
Rudi Schuberth

S
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ZNANI i LUBIANI

Sławomir Łosowski
Stan Borys
Stanisław Soyka
Stare Dobre Małżeństwo
Szafa Gra
Trubadurzy
Wanda i Banda
od 15000 do 20000 zł
Baciary
Edyta Geppert
Eleni
Grzegorz Turnau
Hanna Banaszak
Janusz Laskowski
Krystyna Prońko
Michał Bajor
Oddział Zamknięty
Papa D
Piotr Gąsowski
Piotr Polk
Pod Budą
Tercet Egzotyczny
Tomasz Karolak
& Pączki w Tłuszczu
VOX
Złoty Maanam

Trzy Korony
W roku 2000 toruński artysta Jerzy Aniszewski przypomniał światu o nieco zapomnianej twórczości Klenczona
zakładając zespół Trzy Korony 2000, który swoją twórczość skierował na wykonywanie utworów „Trzech Koron”.

od 20000 do 25000 zł
Ewa Bem
Czerwone Gitary
Maciej Miecznikowski & Leszcze
Mieczysław Szcześniak
Robert Janowski
od 25000 do 30000 zł
Boney M.
Elektryczne Gitary
Kasia Kowalska
Krzysztof Krawczyk
Lombard
Skaldowie
Tercet, czyli Kwartet
Urszula
powyżej 30000 zł
Andrzej Piaseczny
Anna Maria Jopek
Bajm
De Mono
Edyta Górniak
Golec uOrkiestra
Kayah
Kombii
Krzysztof Cugowski
Lady Pank
Maryla Rodowicz
Perfect
Raz, Dwa, Trzy
Romuald Lipko Band
Ryszard Rynkowski
Wieko

www.agencjaluxart.com
Największy wybór
Artystów na każdą okazję

Jest to jedynie namiastka naszej stale aktualizowanej
ogromnej oferty cenowej, którą można sprawdzić
w internecie pod adresem: www.cennik-artystow.com

Bernard Dornowski ex Czerwone Gitary
Współzałożyciel i wieloletni członek Czerwonych Gitar.
Gitarzysta i wokalista. Dziś lideruje on własnemu zespołowi
grając na żywo i w oryginalnych brzmieniach największe
przeboje legendarnego zespołu.

Andrzej Rybiński
Współtwórca zespołów DWA PLUS JEDEN oraz ANDRZEJ
I ELIZA. Aktualnie występuje solowo.
Jego największe przeboje: „Czas relaksu”, „Pocieszanka”,
„Za każdą cenę”, „Życie z klocków LEGO”.

Więcej artystów w dziale ZNANI i LUBIANI i wielu innych kategoriach
znajdziesz na naszej stronie: www.agencjaluxart.com
Bądź zawsze na bieżąco z nowościami! Polub nasz fanpage!
facebook.com/AgencjaKoncertowaLuxart

POLECAMY
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informacje i zamówienia: 604 349 905, 728 801 721
www.agencjaluxart.com I biuro@agencjaluxart.com

Włoski tancerz, aktor i wokalista. Od 2005 roku mieszka
i pracuje w Polsce. Popularność zyskał dzięki programowi
Taniec z Gwiazdami, w którym to kilkakrotnie razy stawał
na podium, w tym czterokrotnie na miejscu pierwszym.
Talentem wokalnym i aktorskim zachwycił jury i publiczność programu Twoja twarz brzmi znajomo w Polsacie,
zdobywając pierwsze miejsce w III edycji. Chcąc dzielić się
radością płynącą z muzyki i zbliżyć polską publiczność
do kultury włoskiej, zaprosił do Polski swoich kolegów
z Sycylii, z którymi od kilku miesięcy koncertuje po Polsce.
Podczas koncertu publiczność bawi się przy największych
włoskich przebojach, m.in.: „Volare”, „Azzuro”, „Mambo
Italiano”, „Oblivion”, „Sara Perche”, „Ti Amo”i inne.
Artysta ma świetny kontakt z publicznością, w trakcie
koncertu następuje wiele interakcji z widzami.

Zapraszając Stefano Terrazzino, zapewniasz publiczności:
– 70-minutowy koncert na żywo,
– pokaz taneczny Stefano Terrazzino & Pauliny Biernat

Stefano Terrazzino

(oboje znani i lubiani z Tańca z Gwiazdami),
– naukę tańca w wykonaniu Stefano Terrazzino
&Pauliny Biernat

Magdalena Tul
Wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów i producent.
Współpracowała z Teatrem Studio Buffo oraz Teatrem
Muzycznym Roma.
Od wielu lat jest wokalistką
w popularnym teleturnieju muzycznym „Jaka to melodia?”.
Widzowie znają ją również z programu „The Voice of Poland”
W 2011 r. reprezentowała Polskę na Międzynarodowym
Konkursie Eurowizji śpiewając swój autorski utwór „Jestem”.

S

Jest to jedynie namiastka naszej stale aktualizowanej
ogromnej oferty cenowej, którą można sprawdzić
w internecie pod adresem: www.cennik-artystow.com

Conrado Yanez
Zwycięzca dziesiątej edycji „Must Be The Music”,
okrzyknięty polskim Louisem Armstrongiem!
Artysta zdobył uznanie jury oraz serca i głosy
tysięcy telewidzów.
Na repertuar koncertowy Conrado Yaneza składają
się piosenki Louisa Armstronga, Joe Cockera,
Elvisa Presleya, Toma Jonesa i innych.
Artysta ma świetny kontakt z publicznością!

Więcej artystów w dziale POLECANI ARTYŚCI i wielu innych kategoriach
znajdziesz na naszej stronie: www.agencjaluxart.com
Bądź zawsze na bieżąco z nowościami! Polub nasz fanpage!
facebook.com/AgencjaKoncertowaLuxart

Grzegorz Wilk

Koncert ROCK-ON
Standardy gwiazd polskiego i światowego rocka i popu typu
Maroon 5, Joe Cocker, Patrick Swayze, Lenny Kravitz, Robbie
Williams, Bryan Adams, Rolling Stones, Niemen, Dżem, Czerwone
Gitary itp., a także przebojowo-rockowy materiał z solowej płyty
Grzegorza Wilka.

KOLOROWE PTAKI – W HOŁDZIE MISTRZOM
Piosenki z repertuaru wielkich polskich wykonawców i twórców:
Niemen, Grechuta, Młynarski, Przybora, Osiecka. Spotkanie liryzmu
i dynamiki.

Od 2005 r. czołowy wokalista programu „Jaka to Melodia?” w TVP1,
od 2007 r. solista oratoriów Piotra Rubika. Kandydat do Eurowizji
2017! W latach 2005-2007 wokalista i parodysta w programie
Szymon Majewski Show w TVN.
Laureat wielu programów telewizyjnych i konkursów (Szansa na
Sukces, Droga do Gwiazd, Grand Prix Międzynarodowego Festiwalu
Piosenki Greckiej w Zgorzelcu, Fama 95’).
Grzegorz Wilk potrafi zaśpiewać właściwie wszystko, za każdym
razem inaczej i zgodnie z gatunkiem piosenki. Ma znakomity głos
o rozległej skali, estradową aparycję i to „coś”, co powoduje,
że magnetyzuje rzesze fanek

Oferta koncertowa:

FAIR PLAY PARTY
W sportowym tempie, energetycznie, z duchem rywalizacji
i zaangażowaniem w Waszą dobrą kondycję – również tę taneczną;
z zespołem na żywo! W repertuarze porywające utwory, które
motywują fanów sportu na całym świecie. Przykłady piosenek
sportowych: „Eye of the Tiger” (Survivor), „We will Rock You”,
„We are the champions” (Queen), „Go go go!” (R. Martin),
„Tajemnica Mundialu (Uliczkę znam w Barcelonie)” (B. Łazuka).

JAKA TO MELODIA?

E’ VIVA SANTANA – KARNAWAŁOWY SHOW

Największe hity polskie i zagraniczne w super wiernych lub nowoczesnych, żywiołowych i dynamicznych aranżacjach.
Zagrany umiarkowanie dla starszej publiczności, dynamicznie dla
młodszej – dla mieszanej publiczności – idealne rozwiązanie.
Zawsze dobre rekomendacje. Opcjonalnie koncert z wokalistkami
z programu „Jaka To Melodia?” i innych telewizyjnych show.

Karnawał to nie tylko biesiadny Sylwester, to również eventowa
latynoska impreza przy dźwiękach gitary. Samba, rumba, salsa i rock
z największymi hiciorami „do tańca”. Jeśli się bawić to tylko z energią
i przytupem! Ricky Martin, Los Lobos, Antonio Banderas i inne hity.

ŚWIĘTA PRZEZ CAŁY ROCK – kolędy i piosenki świąteczne
Najpiękniejsze i najpopularniejsze kolędy i piosenki świąteczne
w wykonaniu z zespołem na żywo (w opcji z kilkoma wokalistami
i kwartetem smyczkowym), w nowych, często zaskakujących
aranżacjach, które wprowadzają w klimat świątecznej radości.

Zobacz więcej propozycji koncertowych Grzegorza Wilka pod adresem: www.agencjaluxart.com/grzegorz-wilk-wolf
Informacje i zamówienia koncertów: 604 349 905 / 728 801 721

Szafa Gra
Grupa wokalno - rozrywkowa „SZAFA GRA” powstała
w 2002r. i od tego czasu wystąpiła na ponad 700 imprezach!
Repertuar „Szafy” to piosenki z lat 70., 80., 90., 00.
w ciekawych i zaskakujących interpretacjach – piosenki
znane, odkryte na nowo, wykonywane z dawką h umoru
i przymrużeniem oka. Zespół w rewelacyjny sposób wciela
się w wiele gwiazd polskiej i światowej estrady.
Artyści wchodzący w jego skład mają za sobą duży dorobek
teatralno - estradowy.

Występowali podczas wielu festiwali, m.in.:
Festiwal Top Trendy, Festiwal Opolski, Festiwal Dobrego Humoru,
Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach, oraz na prestiżowych balach
biznesowych, eventach firmowych, imprezach prywatnych
w rezydencjach znanych biznesmenów i dla najważniejszych
VIP-ów w Polsce

Wszyscy zaczynali w musicalu „Metro”, następnie kontynuowali
współpracę z duetem Józefowicz-Stokłosa, biorąc od początku
udział we wszystkich spektaklach Teatru Studio Buffo. Basia i Beata
ozdabiały swoimi piosenkami telewizyjny program „MDM” Manna
i Materny, wykonując w nim przez parę lat kilkaset piosenek.
Talent Artystów tworzących grupę dostrzegli również inni twórcy
zapraszając do współpracy i powierzając główne oraz pierwszoplanowe role w takich spektaklach, jak: „Crazy for you”, „Chicago”,
„Grease”, „Koty”, „Miss Sajgon”, „Upiór w Operze”, „Deszczowa
Piosenka”, „Rent”, „Mamma Mia”.

W skład grupy wchodzą gwiazdy warszawskich teatrów:
Buffo, Roma, Rampa i Syrena:

Basia Melzer
– uczestniczka 2. edycji programu
„Twoja Twarz Brzmi Znajomo” w telewizji Polsat

Beata Wyrąbkiewicz
Wojciech Dmochowski
Rafał Drozd

Zobacz więcej propozycji koncertowych Szafa Gra pod adresem: www.agencjaluxart.com/szafa-gra
Informacje i zamówienia koncertów: 604 349 905 / 728 801 721

informacje i zamówienia: 604 349 905, 728 801 721
www.agencjaluxart.com I biuro@agencjaluxart.com

NA TOPIE

do 5000 zł
Active
Akces
Alibii
AnVo
Aperitif
Arkadia Band
Atest
Avangarde
Avinion Dance
B-Qll
Bartek Tecław
Bartosz Jagielski
Big Party
Blue Party
Bodzio Dance
BRC
Carmen
Casandra
Clip-dance
Claris
Cosmo
Cristo Dance
Czadowa Mamuśla
Dance Factory
Dance Project
Danielo
Darek Nowicki
De Facto
DJ DISCO & MC Polo
Drift
Drossel
Ego
EJ – Energetyczna Jazda
Ex-Vibe
Failies
Fan-Tastic
Fantastic Boys
FOJS
FoX
GrabQ
Heidfeld
Helenka
Hit Boyz
Hitman
InVox
Jesika
Joker Squad
Juppi
JuRad
Justyna i Piotr
Kalimero
Kris
LaMaro
Lecimy
Lesioki
LeyLa
Lider Dance
Lokus
Lovi
Maczo
Magnum
Maniana
Marioo
Mariusz Sobczyk BAND
Marvel
Mateo
Max Live

S
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Medejs
Mega Jump
Menelaos
Mikayla
Mirage
Mix Dance
Motif
News
NEXT
Niespotykani
Niuans
Nokaut
Okej
Oxide
Punkt G
Quest
Rajan
Raz Dwa
Red Star
Reespect & Coofer
Rompey
Sebii
Selit
Setus
Sonic
Start
Summer Night
Systematic
Talar
Taste
Tiago
Time
Tvister
Two Boys
Vern
Vertus
Vexel
Vice Versa
Vinec
Waluś
Way
Wiszu
X-Trans
Yaroo
Zanoza
od 5000 do 10000 zł
4Ever
Adam Chrola – Adam Band
Andrzej Koziński Show
Baflo
Batari
Bayera
Big Dance
Big Sexy
Blue Box
Bobi
Bogdan Borowski – ex Milano
Boombastic
Bracia Lewkowscy
Chanel
Claudi
Dance Express
Dejw
Dennis (Krzysztof Leśnik)
Diadem
Diley
Din Dong

Jest to jedynie namiastka naszej stale aktualizowanej
ogromnej oferty cenowej, którą można sprawdzić
w internecie pod adresem: www.cennik-artystow.com

Dizel
DOXXX
Drezdenko – Kubas
Dystans
Endrju
EratoX
Etna
Exelent
Fanatic
Faster
Focus
Freaky Boys
Gesek
Gonti
Imperium
Impuls
Jagoda
Jumper
Junior
Karpowicz Family
La Tia
Lancer
Loverboy
Łukash
M.JAY
Maciej Jamroz i Kasia Lesing
Magda Niewińska
Mariusz Cierpikowski
Mavers
Maxel
Maxx Dance
Mega Dance
Mister Dex
Model MT
Modelinka
Moment
Mr. SLIDE
Naziro
Night Lovers
O-key
One Moment
Power Boy
Pudzian Band
Selfie
Servoos
Seweryn
Shantel
Shine
Skalar
Skalar's
Sławek Lisowski
Solaris
Soleo
Spike
Stereo
Talisman
TerazMy
Toledo
Tropic
VIP
Van Davi
Veegas
Verdis
ZajeFajni
Zibo

DISCO POLO
od 10000 do 15000 zł
Andre
Basta
CamaSutra
Cliver
D-Bomb
Effect
Extazy
Fisher
Ivan Komarenko
Joker
Jorrgus
Kordian
Łobuzy
Markus P
Mejk
Playboys
Rajmund
Skaner
Tomasz Niecik
Top-one
Toples
od 15000 do 20000 zł
After Party
Bayer Full
Classic
Czadoman
Defis
Fisher & Rutkowski
Masters
od 20000 do 25000 zł
MIG
Piękni i Młodzi
Power Play
od 25000 do 30000 zł
Akcent
Boys
powyżej 30000 zł
Weekend

AKCENT
Jeden z najbardziej utytułowanych zespołów muzyki
Disco Polo. Powstał w 1989
roku. W tym czasie wydał
łącznie ponad 20 płyt.
W repertuarze zespołu znajdują się takie hity jak: „Dajcie
mi gitarę”, „Moja gwiazda”, czy
ostatni wielki przebój dyskotek
w całej Polsce – „Oczy zielone”.

Więcej artystów w dziale DISCO POLO i wielu innych kategoriach
znajdziesz na naszej stronie: www.agencjaluxart.com
Bądź zawsze na bieżąco z nowościami! Polub nasz fanpage!
facebook.com/AgencjaKoncertowaLuxart

Zapewniamy profesjonalne sceny, nagłośnienie, oświetlenie,
projektory multimedialne, telebimy, agregaty prądotwórcze,
płotki zabezpieczające, hale namiotowe, trybuny dla
publiczności oraz inny sprzęt określany jako technika
sceniczna i estradowa.
NAGŁAŚNIAMY wszelkiego rodzaju wydarzenia kulturalne.
Od potężnych imprez plenerowych, koncertów halowych,
symfonicznych, festiwali muzycznych, po kameralne imprezy
firmowe, kabaretony, eventy, sztuki teatralne, konferencje
oraz imprezy promocyjne. Dysponujemy najwyższej jakości
zestawami nagłośnieniowymi mogącymi spełnić wymagania
techniczne każdego wykonawcy.

TECHNIKA
ESTRADOWA

Dotychczas kompleksowo realizowaliśmy koncerty takich
Gwiazd, jak: Bajm, Budka Suflera, Maryla Rodowicz, Perfect,
Kult, T.Love, Enej, Mrozu, Bednarek, Feel, Kombii, Piersi,
Łzy, Ania Wyszkoni, Lady Pank, Lemon, Tatiana Okupnik,
Zakopower, Big Cyc, Dżem, Boney M, UK Legends, Danzel,
In Grid i wielu innych.

więcej informacji: 604 349 905 lub biuro@agencjaluxart.com

informacje i zamówienia: 604 349 905, 728 801 721
www.agencjaluxart.com I biuro@agencjaluxart.com

NA TOPIE

do 5000 zł
C7 Band
Castle Dreams
Ciryam
Coffeina
Fireball
Fun Fire
Gasz
Heroes Get Remembered
Magdalena Tul
Mona Lisa
Mouse
Mr. Pollack
Onyx the Rock Band
PGR – Polska Grupa Rockowa
Renton
Strain
Tamarysze
The Plodders
Zdalnie Sterowani
ZoSia
od 5000 do 10000 zł
Agnieszka Włodarczyk
Aleksandra Szwed
Alicja Janosz
An-Kara
Andrzej Nowak (TSA) i Złe Psy
Ania Szarmach
Ania Świątczak
Anna Gogola i Intolerance
Artur Chamski
Bartek Wrona
Beauty Plate
Benzyna
Bovska
Candy Girl
Closterkeller
Cool Kids of Death
Dominika Ptak
Dominika Sojda
Emigranci
Farba
Farben Lehre
Gabriel Fleszar
Gracjan Kalandyk
Hania Stach
Harlem
Horyzont
Jacek Łągwa
Justyna Majkowska
Karolina Kozak
Kasia Nova
Komety
Koniec Świata
Kreuzberg
KSU
Listopad
Mafia
Maja Hyży
Maja Kleszcz
Manchester
Marcin Czerwiński
Maria Sadowska
Marla Cinger
Mosqitoo
Mr. Zoob
Muchy
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Nefer
NOKO
Norbi
OCN – Ocean
Piotr Lisiecki
PtakY
Püdelsi
Rafał Olbrychski – REDS
RH+
Roan
Rotten Bark
Sachiel
Sebastian Makowski
Sexbomba
Shemoans
Silski
Skangur
Sławek Uniatowski
Snowman
Stauros
Sticky Fingers
The Analogs
The Cuts
The Lollipops
The Loopers
Time For Funk
toDOBRO
Tres.B
Tune
Ustronsky
Vintage
Zakaz
od 10000 do 15000 zł
Ada Fijał
Ada Szulc
Ala Boratyn
Ania Rusowicz
Big Day
Blenders
Bliss
Ewa Jach
Gienek Loska Band
Golden Life
Gosia Andrzejewicz
Goya
Grzegorz Wilk
Ha-Dwa-O!
Hope
Hurt
Lipali
Loka
Łukasz Zagrobelny
Magda Femme
Majka Jeżowska
Marcin Kindla
Mariusz Totoszko
Mateusz Mijal
Mats Meguenni
Michał Milowicz
Mika Urbaniak
Negatyw
Neo Retros
No!No!No!
Patryk Kumór
Paulina Przybysz
Paulla
Plastic

Jest to jedynie namiastka naszej stale aktualizowanej
ogromnej oferty cenowej, którą można sprawdzić
w internecie pod adresem: www.cennik-artystow.com

POP / ROCK

Plateau
Proletaryat
Pustki
Renata Przemyk
Rezerwat
Róże Europy
Sami
Sumptuastic
Szymon Chodyniecki
Tomek Makowiecki
Universe
Verba
Wanda i Banda

Kasia Kowalska
Lombard
Luxtorpeda
Natalia Kukulska
Natalia Szroeder
PIN
Rafał Brzozowski
Reni Jusis
Sarsa
Stachursky
Szymon Wydra & Carpe Diem
Urszula
Video

od 15000 do 20000 zł
Akurat
Aleksandra Jabłonka
Antek Smykiewicz
Chłopaki nie płacą
Czarno-Czarno
De Press
Haydamaky
Honorata "Honey" Skarbek
Indios Bravos
Iwona Węgrowska
Jula
Kamaliya
Kasia Popowska
Kobranocka
Kozak System
Lanberry
Małgorzata Ostrowska
Marcin Rozynek
Marika
Monika Lewczuk
Natalia Lesz
Oddział Zamknięty
Papa D
Saszan
SŁAWOMIR
Sztywny Pal Azji
Tomasz Karolak
& Pączki w Tłuszczu
Volver

powyżej 30000 zł
Agnieszka Chylińska
Ania Wyszkoni
Bajm
Bednarek
Blue Café
Bracia
Brainstorm
Budka Suflera
Burak Yeter
Dawid Podsiadło
De Mono
Doda
Dżem
Edyta Górniak
Enej
Ewa Farna
Ewelina Lisowska
Feel
Happysad
Ich Troje
Illusion
Ira
Justyna Steczkowska
Kayah
Kombii
Kora
Kukiz
Kult
Lady Pank
LemON
Margaret
Michał Szpak
Monika Brodka
Myslovitz
Natalia Nykiel
Natasza Urbańska
Oceana
Patrycja Markowska
Pectus
Perfect
Piersi
Poparzeni Kawą Trzy
Raz, Dwa, Trzy
Romuald Lipko Band
Strachy na Lachy
Tatiana Okupnik
Varius Manx
Wilki

od 20000 do 25000 zł
Cleo
Dawid Kwiatkowski
Ewelina Flinta
K.A.S.A.
Kasia Cerekwicka
Kasia Klich
Łzy
Maciej Miecznikowski & Leszcze
Poluzjanci
Red Lips
TSA
od 25000 do 30000 zł
Alizma
Atrakcyjny Kazimierz
Big Cyc
Coma
Elektryczne Gitary
Fancy
Formacja Nieżywych Schabuff
Grzegorz Hyży
Halina Mlynkova

Więcej artystów w dziale POP / ROCK i wielu innych kategoriach
znajdziesz na naszej stronie: www.agencjaluxart.com
Bądź zawsze na bieżąco z nowościami! Polub nasz fanpage!
facebook.com/AgencjaKoncertowaLuxart

Beauty Plate
Mieszanka fascynującego tanecznego popu z nutą mocnych
rockowych riffów. Perfekcyjne wykonanie, dbałość o szczegóły
aranżacyjne, nowatorskie brzmienia, to tylko niektóre z zalet
zespołu, którego członkowie we wcześniejszych projektach
muzycznych zdobyli spore doświadczenie sceniczne oraz
studyjne. Koncert w wykonaniu zespołu Beauty Plate
to gwarancja najwyższej jakości obsługi muzycznej każdej
imprezy.
więcej informacji: 604 349 905 lub biuro@agencjaluxart.com

S

Jest to jedynie namiastka naszej stale aktualizowanej
ogromnej oferty cenowej, którą można sprawdzić
w internecie pod adresem: www.cennik-artystow.com

Conrado Yanez
Tribute to Bryan Adams
Jedyny taki w Polsce! Największe kompozycje
kanadyjskiego
Artysty
wykonywane
na najwyższym poziomie!
więcej informacji: 604 349 905 lub biuro@agencjaluxart.com

Więcej artystów w dziale POLECANI ARTYŚCI i wielu innych kategoriach
znajdziesz na naszej stronie: www.agencjaluxart.com
Bądź zawsze na bieżąco z nowościami! Polub nasz fanpage!
facebook.com/AgencjaKoncertowaLuxart

WYKONAWCY ZAGRANICZNI

lUx

informacje i zamówienia: 604 349 905, 728 801 721
www.agencjaluxart.com I biuro@agencjaluxart.com
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do 5000 zł
Conrado Yanez
Zanoza

Boney M

od 10000 do 15000 zł
Stefano Terrazzino

Niezapomniany koncert legendarnej mega
gwiazdy światowej muzyki rozrywkowej
firmowany przez wokalistkę Sheylę Bonnnick,
członkinię pierwszego składu BONEY M. z roku
1975, stworzonego przez Franka Fariana
– niemieckiego producenta muzycznego.

od 15000 do 20000 zł
Carlos ex Bad Boys Blue
Italian Bee Gees
Kamaliya
Kozak System
Mario Moita
Nat Osborn Band
Tracy Spencer Ship
od 20000 do 25000 zł
Barcelona balKan Orchestra
Limahl
od 25000 do 30000 zł
Boney M.
Danzel
ELO – Electric Light Orchestra
Fancy
Gazebo
Londonbeat
Rico Sanchez
UK Legends
powyżej 30000 zł
Kate Ryan
Katerine
La Bouche feat. Natasha Wright
Lou Bega
Mark Ashley
No Mercy (feat. Marty Cintron)
O.M.D.
Oceana
Precious Wilson of Eruption
Samantha Fox
September
Shaun Baker
Slade
Snap!
The Animals
The Rubettes feat. Alan Williams
Thomas Anders – Modern Talking
Velvet
Vengaboys

UK Legends
UK Legends – brytyjska grupa pop - rockowa,
w skład której wchodzi pięciu legendarnych
muzyków. Koncertując razem, wykonują największe przeboje zespołów, w których grając
przez lata zdobyli uznanie na całym świecie
(Smokie, The Animals, Joe Cocker, John Miles,
Thin Lizzy i wiele innych).
Założycielem
i pomysłodawcą grupy są: Martin Bland
(wokalista i basista) oraz Steve Hutchinson
(klawiszowiec i wokalista).

Jake & Elwood
BLUES BROTHERS
To wyjątkowy koncert dla
wszystkich miłośników filmu
The BLUES BROTHERS
i niezapomnianych przebojów.
Twórcą angielskiej grupy,
która stała się oficjalną
gwiazdą wykonującą niezapomniane przeboje The
Blues Brothers, jest Joliet
Jake Blues.

S

Jest to jedynie namiastka naszej stale aktualizowanej
ogromnej oferty cenowej, którą można sprawdzić
w internecie pod adresem: www.cennik-artystow.com

Danzel
Doskonały wokalista oraz multiinstrumentalista
promujący muzykę POP i Dance. W 2004 roku
zadebiutował utworem: „Pump It Up”.
W bardzo krótkim czasie pojawił się na listach
przebojów w kilkunastu krajach Europy,
co dało mu dużą popularność. Danzel jest
jedną z najważniejszych i najbarwniejszych
postaci muzyki tanecznej, a jego utwory są
ciągle grane przez DJ-ów na całym świecie.

Kate Ryan
Piosenkarka muzyki POP
i Dance.
Laureatka
nagrody World Music
Awards
w
kategorii
Najlepiej Sprzedający się
Artysta
z
Beneluxu,
za sprzedaż ponad 3,5
miliona płyt.
Już ponad 10 lat Kate
uwodzi publiczność swoimi
tanecznymi przebojami.

Więcej artystów w dziale WYKONAWCY ZAGRANICZNI i wielu innych
kategoriach znajdziesz na naszej stronie: www.agencjaluxart.com
Bądź zawsze na bieżąco z nowościami! Polub nasz fanpage!
facebook.com/AgencjaKoncertowaLuxart

Hirek Wrona
To wielka muzyczna podróż, na którą zaprasza
Hirek Wrona! Podróż w muzyczny świat kilku
tysięcy teledysków, w którym uczestnicy imprez
spotkają swoich ulubionych współczesnych
bohaterów muzycznych, a dzięki nowoczesnej
technologii multimedialnej, będą mogli zobaczyć
gwiazdy z lat 70., 80. i 90.!
Również i w świątecznym wydaniu!
Hirek Wrona wykorzystuje w swojej pracy sprzęt,
który umożliwia równoczesne miksowanie
dźwięku i obrazu.

Pokazy kulinarne
z Gwiazdami

PokazyKulinarne.com

Bilguun Ariunbaatar

Legenda polskiej sceny SKA / SWING. Znani z żywiołowych koncertów,
doskonałego kontaktu z publicznością, z czarującą wokalistką, lśniącą
sekcją dętą i w stylowych garniturach roztańczą każdą publiczność!
VESPA.SKA@GMAIL.COM
+48 509 020 788

S

Jest to jedynie namiastka naszej stale aktualizowanej
ogromnej oferty cenowej, którą można sprawdzić
w internecie pod adresem: www.cennik-artystow.com

Pierwszy Mongoł Rzeczpospolitej. Człowiek Renesansu.
Tańczy. Śpiewa. Recytuje. Pojawił się w Polsce jako
reporter telewizji U1Bator. Dziennikarskie szlify zdobywał
w programie Szymona Majewskiego na antenie TVN,
wzbudzając zachwyt u widzów i zakłopotanie u celebrytów. Prowadził program HDw3D, czym wywołał
niepotwierdzone podejrzenia o wyrugowanie Szymona
Majewskiego z Telewizji. Przeprowadził setki wywiadów
z nieznanymi osobami. Idealnie sprawdza się jako prowadzący wszelkich imprez.
Największy wybór Artystów posortowanych w wielu kategoriach
znajdziesz na naszej stronie: www.agencjaluxart.com
Bądź zawsze na bieżąco z nowościami! Polub nasz fanpage!
facebook.com/AgencjaKoncertowaLuxart
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KABARETY
do 5000 zł
Andrzej Dyszak
Grzegorz Harmasz
Jacek Stramik
Jacek Ziobro
Jakub "Zgas" Żmijowski
Kabaret Amelijush
Kabaret Inaczej
Kabaret Kuzyni
Kabaret Na Wynos
Kabaret Sakreble
Kabaret u Bacy
Kabaret Wcięci Przypadkiem
Kabaret wiejski "EWG"
Kabaret Zygzak
Karol Modzelewski
Maciej Adamczyk
Marek Majewski
Michał Leja
Monika Nowogrodzka
Olo Mim
Paweł Dłużewski
Tadeusz Ross
Tomasz "Boras" Borkowski
Trzeci Oddech Kaczuchy
Wiolka Walaszczyk
od 5000 do 10000 zł
Aldona Jankowska
Antoni Syrek – Dąbrowski
Artur Barciś
Cezary Żak
Cezary Żak i Michał Zieliński
Grzegorz Halama
Grzegorz Stasiak
Jacek Fedorowicz
Jerzy Kryszak
Joanna Bartel
Kabaret 44-200
Kabaret Afera
Kabaret Chyba
Kabaret Czesuaf
Kabaret Czwarta Fala
Kabaret DKD
Kabaret DNO
Kabaret K2
Kabaret Made in China
Kabaret Masztalscy
Kabaret Mimika
Kabaret Moherowe Berety
Kabaret Nic Nie Szkodzi
Kabaret NOC
Kabaret Paka
Kabaret Pirania
Kabaret PUK
Kabaret Ramol
Kabaret Rewers
Kabaret Świerszczychrząszcz
Kabaret Tenor
Kabaret Truteń
Kabaret Trzecia Strona Medalu
Kabaret Weźrzesz
Kabaret Widelec
Kabaret z konopi
Kabaret Zachodni
Kacper Ruciński
Kaczki z Nowej Paczki
Katarzyna Piasecka

S
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Kevin Aiston
Krzysztof Daukszewicz
Krzysztof Piasecki
Krzysztof Skiba
Łukasz "Lotek" Lodkowski
Michał Kempa
Narwani z kontekstu
Pigwa Show
Rafał Pacześ
Rafał Rutkowski
Ryszard Makowski
SMKKPM
Spotkanie z Balladą
Stan Tutaj
Ścibor Szpak
Tomasz Jachimek
od 10000 do 15000 zł
Cezary Żak i Artur Barciś
Formacja Chatelet
Grupa Rafała Kmity
Ireneusz Krosny
Kabaret Elita
Kabaret Jurki
Kabaret Koń Polski
Kabaret OT.TO
Kabaret Pod Wyrwigroszem
Kabaret Rak
Katarzyna i Cezary Żak
Łowcy.B
Mariusz Kałamaga
Mikołaj Cieślak & Rafał Zbieć
Piotr Bałtroczyk

Kabaret Kararzyna i Cezary Żak
Program estradowo-kabaretowy w wykonaniu aktorskiego
małżeństwa Katarzyny i Cezarego Żaków. Para małżeńska
nie tylko w życiu, ale i na ekranie ( Ala i Karol Krawczykowie
w serialu „Miodowe lata”), stworzyli wiele znakomitych
kreacji aktorskich, ostatnio w serialu tv „Ranczo”, gdzie
Katarzyna wspaniale wcieliła się w postać Solejukowej,
natomiast Cezary brawurowo zagrał podwójną rolę Księdza
i Wójta. Oboje znani i lubiani prezentują 60 min. program
artystyczny oparty na piosenkach ( m.in. W.Młynarskiego,
A.Osieckiej) monologach, m.in.. z programu TV „HBO na
stojaka” oraz skeczach.
Program jest bardzo dobrze
odbierany przez publiczność.

od 15000 do 20000 zł
Fair Play Crew
Grupa Trzymająca Mikrofon
Kabaret Nowaki
Kabaret Smile
Marcin Daniec
Smak Mamrota
Stand-up Bez Cenzury
Super Duo
od 20000 do 25000 zł
Artur Andrus
Kabaret Młodych Panów
Kabaret Skeczów Męczących
Maciej Stuhr
Zenon Laskowik
od 25000 do 30000 zł
Grupa MoCarta
Kabaret Ani Mru-Mru
Kabaret Hrabi
Noc Burleski

Pokazy kulinarne z Gwiazdami
Największa w Polsce oferta
pokazów kulinarnych prowadzonych
przez prawdziwych pasjonatów kuchni

PokazyKulinarne.com

Jest to jedynie namiastka naszej stale aktualizowanej
ogromnej oferty cenowej, którą można sprawdzić
w internecie pod adresem: www.cennik-artystow.com

„Aktor musi grać by żyć...”
Kabaret Cezary Żak i Michał Zieliński
Cezary Żak – popularny aktor komediowy i Michał „Scenka”
Zieliński – mistrz parodii, znany z „Rozmów w tłoku”
Szymona Majewskiego jako Wałęsa, Tusk, Kaczyński.
Spowiedź aktora chorego na sławę i parodysty skazanego
na maskę. Czy lepiej być znanym, czy anonimowym?
Co wynikłoby ze spotkania Kaczyński-Zieliński?
Czy rozgrzeszać jako ksiądz Kozioł? I gdzie jest Norek?
Jak być Tuskiem, Tuskiem nie będąc i czy znanemu aktorowi
łatwo kupić broń…?

Więcej artystów w dziale KABARETY i wielu innych kategoriach
znajdziesz na naszej stronie: www.agencjaluxart.com
Bądź zawsze na bieżąco z nowościami! Polub nasz fanpage!
facebook.com/AgencjaKoncertowaLuxart

informacji i zamówienia: 604 349 905 lub biuro@agencjaluxart.com
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lUx

Concer ts & Events
EST. 1996

informacje i zamówienia: 604 349 905, 728 801 721
www.agencjaluxart.com I biuro@agencjaluxart.com

do 5000 zł
Abba Cover Band – wykonuje z powodzeniem przeboje szwedzkiego klasyka.
Abba Stars – show składający się z największych hitów legendarnej grupy ABBA.
Adam Gałka – polski Elvis Show.
Anakin – zespół muzyczny wykonujący covery polskich przebojów lat 80.
Angel Song – trzy przebojowe, pełne uroku i powabu dziewczyny zaprezentują największe przeboje dyskotek lat 80. i 90.
Anita Czupta – znakomicie sprawdza się w repertuarze Celine Dion lub Barbary Streisand.
Anna Żebrowska – w przebojach Anny Jantar.
Avanti – przeboje muzyki Italo Disco oraz utwory znane z włoskiego festiwalu w San Remo.
Bad Projekt – najbardziej znane utwory popu i rocka. 100% żywej muzyki!
Beauty Plate – mieszanka fascynującego tanecznego popu z nutą mocnych rockowych riffów.
Blues Station – jeden z najlepszych zespołów coverowych legendarnej polskiej grupy Dżem.
Darek Nowicki – jeden najpopularniejszych polskich piosenkarzy specjalizujący się w muzyce rozrywkowej.
De Nuevo – podróż muzyczna na gorące południe Europy i Ameryki.
Dla Frajdy – w ich wykonaniu usłyszysz hity w rytmach swingu, samby czy bossa nowy.
Electric Show – największe przeboje z dyskotek z lat 80., wszystkie w oryginalnych aranżacjach.
Elvis na Bis – Mirek Deredas śpiewa piosenki Elvisa Presleya w koncertach ELVIS NA BIS.
Eros Ramazzotti Imitation – wokalista, którego głos do złudzenia przypomina głos Erosa Ramazzotti.
Gasz – 100% rocka na obcasach w profesjonalnym wykonaniu.
Golf – ich repertuar to utwory muzyki rozrywkowej dla szerokiego wachlarza odbiorców.
Hokus Band – klasyczne połączenie rocka i rock and rolla.
Julia Vikman Band – w programie usłyszymy popularne rosyjskie pieśni, ballady i romanse.
Kasia Sawczuk – propozycja koncertowa finalistki „The Voice of Poland”.
KISSI – tribute band zespołu KISS świetnie odzwierciedlający wizerunek tej znanej grupy.
Ladies – mają w swoim repertuarze największe hity światowe i wykonują je w czterech językach.
Lord – Sound of Queen – zespół prezentuje największe przeboje zespołu Queen i Freddiego Mercury.
Łukasz Kołakowski – proponuje wykonanie wyszukanych programów muzycznych.
Madonna Show – program estradowy, w którym można usłyszeć największe przeboje Madonny.
Magic of Boney M. – grupa wiernie oddaje klimat legendarnego zespołu Boney M.
Maraquja – zespół wokalno-taneczny wykonujący znane i lubiane przeboje w nowych, tanecznych aranżacjach.
Marianna i chłopaki – wyciskają z instrumentów najpiękniejsze harmonie i najczystszą energię.
Milky Way – zespół grający covery, od starych dobrych evergreen’ów po najnowsze przeboje, które można usłyszeć w radiu.
Modern Touching – polski cover-show zespołu Modern Talking wykonujący ich największe hity!
Mouse – zespół wykonuje muzykę coverową, aktualnie w trakcie przygotowania materiału na swoją płytę w stylu pop-rock.
Mullen Band – jedyny polski profesjonalny coverband grupy U2.
Nasty Ladies – półfinalistki programu „Mam Talent!” ze swoim muzycznym show.
NajemnicY – krakowska formacja blues-rockowa założona w 2013 roku, by grać bluesa inaczej niż wszyscy.
NiteSprite – klasyki muzyki pop/rock w nowych aranżacjach.
Onyx the Rock Band – własne kompozycje oraz covery utworów takich zespołów jak Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath.
Polski Elvis – Piotr Bugzel prezentuje największe hity Króla Rock and Rolla.
Queen Band – największe przeboje kultowej brytyjskiej gwiazdy.
„Rendez-vous z Violettą Villas” – koncert z największymi przebojami Violetty Villas
Red Cover – zespół zabiera publiczność w muzyczną podróż z piosenkami Czerwonych Gitar.
Robbie Williams Revival – niesamowita muzyka Robbiego Williamsa w połączeniu z kunsztem muzyków.
Roxette Band – zespół wykonuje piosenki szwedzkiego duetu Roxette.
S.O.S. – w programie największe przeboje szwedzkiej grupy ABBA w aranżacjach dance.
Sempre – największe przeboje z repertuaru AlBano & Romina Power oraz Richi e Poveri tj. „Felicita”, „Ci Sara”, „Acapulco”.
Sinatra Projekt – profesjonalny Tribute Band poświęcony Frankowi Sinatrze.
Smokey Band – największe przeboje legendarnej grupy Smokie.
Soca Loca Show – muzycy pragną ocalić od zapomnienia unikalną afrykańską muzykę pochodzącą z samego serca Czarnego Lądu.
Szlagier Maszyna – śląskie teksty połączone w muzyczno-słowne wiązanki, które zdobyły uznanie i znalazły wielu swoich fanów.
Tacy Sami – zespół oddaje na scenie energię charakterystyczną dla Lady Pank.
The King – zespół występuje w strojach z USA, a „Elvis” śpiewa na żywo w identycznym stroju z koncertu na Hawajach z 1973r.
The Once Band – wyszukany repertuar, interesujące aranże, wysoki warsztat muzyczny, profesjonalne brzmienie.
Tvister – zespół ma na swoim kocie ponad 50 piosenek autorskich i przygotowanych ponad 700 coverów.
Volare – niezwykle wszechstronni, stworzyli własne aranżacje znanych i lubianych hitów.
Wenus – zespół prezentuje największe super przeboje polskiej sceny muzycznej.
Whiskey – największe przeboje popularnej grupy Dżem.
Wytrawni – dzięki nim odbędziecie muzyczną podróż od rocka, przez jazz po muzykę lat 60.
Złoto – rosyjskie hity – polski zespół popularyzujący przeboje rosyjskich gwiazd estrady.

NajemnicY
Jedna z najlepszych kapel
coverowych w Polsce!
Rock, blues z domieszką
country i popu
to właśnie oni!
Rock'n'roll to ich zawód!

od 5000 do 10000 zł
Abba Imitation – dzięki zawodowcom, którzy wchodzą w skład zespołu, doskonale imituje szwedzki oryginał.
Abba Mia – jako nieliczni w Polsce w pełni na żywo wykonują przeboje zespołu ABBA.
Abba Show – repertuar obejmuje największe hity szwedzkiej czwórki.
Abbatio – cztery męskie głosy połączone z klasycznym rock/metalowym składem instrumentalnym.
Acapulco – włoskie hity w tanecznych rytmach.
An Dreo & Karina – w repertuarze koncertowym duet prezentuje największe przeboje San Remo.
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Jest to jedynie namiastka naszej stale aktualizowanej
ogromnej oferty cenowej, którą można sprawdzić
w internecie pod adresem: www.cennik-artystow.com

Więcej artystów w dziale ZESPOŁY COVEROWE i wielu innych
kategoriach znajdziesz na naszej stronie: www.agencjaluxart.com
Bądź zawsze na bieżąco z nowościami! Polub nasz fanpage!
facebook.com/AgencjaKoncertowaLuxart

informacje i zamówienia: 604 349 905, 728 801 721
www.agencjaluxart.com I biuro@agencjaluxart.com
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od 5000 do 10000 zł
Babylon – show, na który składają się wszystkie największe przeboje legendarnej grupy BONEY M.
Backbeat – wybitni specjaliści od rozkręcania szalonych imprez z prawdziwym rock’n’roll’em w roli głównej.
Beatles for Sale – czterech fanatyków Beatelsów złączonych wspólną przeszłością w zespole The Car Is On Fire.
Belfast – zespół tworzą czarnoskórzy artyści śpiewający przeboje legendarnej grupy Boney M.
Black Fusion – wybuchowa mieszanka artystów z czarnego lądu oraz przeboje muzyki tanecznej.
Boney M. Show – prawdopodobnie najlepsza jak dotąd polska grupa coverowa grająca w stylu disco lat 70.
Boney M. Imitation – gorący show z przebojami grupy Boney M.
Boogie Night Fever – zespół prezentuje muzykę ukochanych przez wielu lat 70.
Brooklyn Band – utwory, które z wielką pasją wykonuje zespół, to największe hity w dziejach muzyki rozrywkowej.
Budka Band – zespół, który przez swą działalność nie pozwala zapomnieć o największych przebojach Budki Suflera.
Brian Allan – pracował z Paulem Stanleyem (KISS), Timbaland, Randy Bachman, Skylar Grey i wieloma innymi.
Buenos Amigos – w programie największe przeboje muzyki latynoskiej.
Chrząszcze – jeden z najlepszych i najpopularniejszych zespołów w Polsce grający muzykę lat 60.
Coco Afro – największe przeboje muzyki afrykańskiej oraz hawajskiej.
Czerwone Teksasy – zespół przybliża publiczności największe hity legendarnych Czerwonych Gitar.
Dancing Queen – czeski zespół muzyczny grający przeboje szwedzkiej grupy Abba.
Druga Maryla – Sebastian jest wierną kopią Maryli Rodowicz.
Dwie Korony – zespół grający przeboje jednego z liderów zespołu Czerwone Gitary i Krzysztofa Klenczona.
Elvis Presley Revival Band – jeden z najlepszych artystów wykonujących utwory Elvisa Presleya w Europie.
Eyaa – największe przeboje światowych i polskich gwiazd rozrywki z lat 60., 70., 80., 90.
Flash – hity klubowe – grupa wokalno-taneczna wykonująca klubowe hity.
Gipsy Band – covery znakomitej hiszpańskiej grupy Gipsy Kings.
Horyzonty – największe przeboje polskiej i światowej muzyki rozrywkowej.
Inspiracja – zespół zafascynowany twórczością opartą na przebojach lat 60., 70. i 80. do dziś chętnie słuchanych i śpiewanych.
In Tango – piosenki francuskie – grupa wykonująca piosenki w języku francuskim.
Jambo Africa – porywający, dynamiczny show składający się z popularnych przebojów afrykańskich.
Justyna Panfilewicz – połączenie gitarowego grania, melodyjnych refrenów, osobistych tekstów i klimatycznych ballad.
Klenczon Projekt – muzycy, którzy współtworzyli i występowali w zespole Ex Czerwone Gitary.
Kolorowe Gitary – jedna z najlepszych polskich grup muzycznych wykonujących przeboje Czerwonych Gitar i Trzech Koron.
Kompania – w repertuarze odnaleźć można przeróżne kompozycje – od rockowych, przez popowe po fusion.
Krab Cover Band – piosenki polskie jak i zagraniczne, utwory instrumentalne, współczesne przeboje i utwory z minionych lat.
Kraków Street Band – formacja, która powoli staje się nową muzyczną wizytówką miasta dla przybyszy z kraju i zagranicy.
Lady Gaga cover show – koncert oparty na największych przebojach Lady Gagi.
Life Club Band – muzyka taneczna lat 70., 80., 90., pop, rock, jazz.
Like The Stones – grupa wyśmienitych muzyków prezentuje największe przeboje zespołu The Rolling Stones.
Los Bahamos Desperados – największe przeboje „Gipsy Kings”.
Lucky – nowa, charyzmatyczna twarz na polskiej scenie muzycznej.
Maciej „Elvis” Kryszak – chcielibyście, aby Elvis pojawił się u Was? Zaproście go!
Mainstream – grupa wykonuje największe hity muzyki światowej, m.in.: Hotel California, No woman no cry, Sunshine reggae.
Mambo Bluu – mambo dance – program oparty na przebojach Lou Begi.
Maniana – grupa wykonuje znane przeboje disco-dance.
Michael Jackson Show – sobowtór Michaela jest identyczny z pierwowzorem i doskonale tańczy naśladując ruchy mistrza.
Mirosław Elimer – przeboje grupy Queen w wiernym odwzorowaniu.
Modern Talking Show – największe przeboje znanej i lubianej grupy Modern Talking na żywo.
Peter Ondria – jest to niewątpliwy Peter „ARMSTRONG” Ondria!
Polski Elvis – zespół muzyczny The King’s Friends i sobowtór Elvisa Presleya.
Princess – rzec można – replika legendarnego zespołu QUEEN.
Roberto Zucaro – wielkie włoskie przeboje w oryginalnym wykonaniu.
Saragozza Show – dynamiczny, pełen radości i zabawy występ, kolorowe i estradowe stroje.
Smile – najlepsze covery oraz Tribute Tina Turner, Roxette i lata 70. (charakteryzacja, stroje, repertuar).
SolidRock – coverband wykonujący utwory Dire Straits.
SS Top – polski zespół wiernie odtwarzający charakter amerykańskiej grupy rockowej ZZ Top.
Szalone Gitary – przeboje Czerwonych Gitar grane i śpiewane z wielką energią!
The Beatlmen – przeboje The Beatles.
The Fireballs – niesamowity, dynamiczny show i największe przeboje porywające publiczność do tańca i szalonej zabawy.
od 10000 do 15000 zł
BILGUUN VS SHEMOANS – Bilguun Ariunbaatar i dziewczyny z SHEMOANS przygotowali specjalny program coverowy!
Grzegorz Wilk – największe przeboje znane z programu „Jaka to melodia?”
Just Like Pink – jedyny w Polsce, bezkonkurencyjny koncert, w którym usłyszycie największe przeboje legendarnej P!NK.
Modesta Pastiche – interesujące stylizacje i aranżacje, charakterystyczny wizerunek zespołu z wokalistką na czele.
Szafa Gra – piosenki znane, odkryte na nowo, wykonywane z przymrużeniem oka.
Tribute to Amy Winehouse – w hołdzie światowej sławy wokalistce Amy Winehouse
od 15000 do 20000 zł
Gwiazdy programu „Jaka to melodia?” – soliści bijącego rekordy popularności programu „Jaka to melodia?”.
Tomasz Karolak i Pączki w Tłuszczu – muzyczna odsłona popularnego i lubianego aktora znanego m.in. z serialu „Rodzinka.pl”.
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ogromnej oferty cenowej, którą można sprawdzić
w internecie pod adresem: www.cennik-artystow.com

ANTYRADIO
COVERBAND
Gra
wyłącznie
najlepsze,
polskie i zagraniczne rockowe
przeboje
w
oryginalnych,
a także nieco improwizowanych aranżacjach. Zespół jest
oficjalnym cover bandem
najlepszej radiowej stacji
rockowej w Polsce – AntyRadio.
Grupę tworzy czterech profesjonalnych muzyków, którzy po
latach szlifowania umiejętności
w rozmaitych składach postanowili się spotkać wspólnie na
jednej scenie i połączyć swoje
siły.
Tym samym uzyskali
mocne,
głośne,
rockowe
brzmienia znane na całym
świecie! Metallica, Soundgarden, Audioslave, Van Halen,
Guns N' Roses, Deep Purple,
Whitesnake czy też kultowy
Bon Jovi – to tylko drobny
wycinek możliwości muzycznych, jakie jest w stanie
zaoferować zespół podczas
swojego występu.

THE POSTMAN
Oryginalny i znany polski
Tribute Band wykonujący
utwory Beatlesów. Uznawani
w Polsce i na świecie za perfekcyjną jakość. Grupa jest
wiernym odzwierciedleniem
zespołu The Beatles zarówno
wizualnie, jak i muzycznie
(garnitury szyte na miarę, buty
prosto z Liverpoolu). Każdy
szczegół jest perfekcyjnie
dopracowany bez odstępstw
od oryginału.

Więcej artystów w dziale ZESPOŁY COVEROWE i wielu innych
kategoriach znajdziesz na naszej stronie: www.agencjaluxart.com
Bądź zawsze na bieżąco z nowościami! Polub nasz fanpage!
facebook.com/AgencjaKoncertowaLuxart

Zespół Milsen powstał w 2015 r. Wykonuje własną muzykę, która mieści się
w kanonie muzyki rockowej o przestrzennym brzmieniu z licznymi elementami
pop-rocka i funky. Najnowsze kompozycje "CZAS" i "PRAGNIENIE" to utwory,
które mają szansę stać się HITAMI.
Koncerty to dynamiczne, pełne energii
widowisko muzyczne, gwarantujące dobrą zabawę.
tel: 509 616 016, e-mail: krzysztofmila@wp.pl, Facebook: https://www.facebook.com/Milsengroup

Szukasz pomysłu na niezapomniany, ekscytujący i oryginalny event? Skorzystaj z atrakcji Dancing Models!
Szczególnie polecamy TANIEC W ŚWIECĄCYM KIELICHU, MAGIC LED SHOW, LOLLIPOP - TAŃCZĄCĄ POZYTYWKĘ
i wiele innych!
Organizujesz imprezę? Zobacz w akcji grupę Dancing Models!

Taniec w świecącym kielichu
Nowy show w ofercie. Profesjonalna tancerka wykonuje
ekskluzywny pokaz tańca w szklanym kielichu.

Hostessy w mobilnych barach LED
Śliczne hostessy w barach ledowych to wspaniałe uzupełnienie
każdego eventu, będzie to element skutecznie przykuwający uwagę.
Istnieje możliwość, by wyposażyć je w specjalne podstawki na kieliszki
(na shoty, welcome drinki czy nawet pod puszki).
Zamocowane podstawki sprawiają wrażenie jakby również świeciły.

Lollipop
Tańcząca pozytywka. Zupełna nowość na polskim rynku atrakcji eventowych.
Jest to połączenie wolnostojącej rurki do pole dance z kołem cyrkowym,
które również się obraca.
Profesjonalna tancerka z przygotowaniem akrobatycznym wykonuje
na kole efektowne akrobacje połączone z tańcem.

Magic LED Show
Unikatowy i wyjątkowy show, który przeniesie widza do świata magii i fantazji,
a efekty światła ledowego pozostawią niezapomniane wrażenia.

Kontakt z Dancing Models:
Agnieszka Błażejewska:
+48 605 672 857
www.dancingmodels.pl
Znajdź nas na Facebooku!

Adres e-mail:
biuro@dancingmodels.pl
facebook.com/DancingModelsOfficial

informacji i zamówienia: 604 349 905 lub biuro@agencjaluxart.com
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POKAZY LASEROWE

POKAZY LASEROWE
Pokazy laserowe są najbardziej dynamicznie rozwijającym się rodzajem widowisk, coraz częściej
goszczącym na wszelkich imprezach kulturalnych. Są połączeniem przestrzennych efektów
laserowych, grafiki, efektów świetlnych, wizualizacji, dźwięku i całej bogatej gamy efektów
specjalnych tworzących niezapomniane widowisko.
Lasery oczarowują publiczność niemal magicznymi wizjami. Nie ma innego źródła światła
dorównującego im żywą i najbardziej nasyconą paletą kolorów, posiadają kontrast nieosiągalny
przez najnowsze technologie filmowe i video. Promienie laserów przebijają powietrze, odbijają
się rykoszetami od luster, oświetlają publiczność tęczą kolorów.
Oglądanie obrazów wyświetlanych przez lasery na ekranach, ścianach, budynkach, powietrzu
czy nawet na górach jest zdecydowanie piorunującym doświadczeniem i na długo zapada
w pamięci widzów. Pokazy przygotowywane są wraz ze specjalnie dopasowanymi podkładami
muzycznymi lub dostosowane do muzyki zaproponowanej przez zleceniodawcę.
Na życzenie przygotowujemy nieodpłatnie loga sponsorów, herby miast, znaki graficzne
dostarczone przez organizatora, które następnie zostaną wyświetlone w postaci animacji
podczas widowiska.
Pokazy laserowe spełniają wszystkie normy bezpieczeństwa obowiązujące w Unii Europejskiej,
nie wymagają stwarzania specjalnych stref bezpieczeństwa oddzielających od publiczności oraz
angażowania dodatkowych służb np. straży pożarnej.
Nasze atuty to lasery o mocach nawet do 100W, profesjonalne systemy sterowania,
wykwalifikowana kadra i wieloletnie doświadczenie.

Lasery mogą uatrakcyjnić każde wydarzenie na wiele sposobów zaczynając od prostych pokazów przestrzennych, poprzez
pokazy graficzne zsynchronizowane z muzyką, światłem, projekcjami video i na olbrzymich pokazach plenerowych z pirotechniką
i wodą kończąc.
SZCZEGÓŁOWE OPISY ZASTOSOWAŃ LASERÓW, ZDJĘCIA ORAZ FILMY
NA STRONIE: www.agencjaluxart.com
Oto niektóre z zastosowań laserów:

POKAZY PRZESTRZENNE (beam show) to pojedyncze wiązki światła, płaszczyzny, figury kreślone
przez promień lasera w powietrzu. Aby efekt był dobrze widoczny potrzebny jest dym,
który wytwarzany jest przez specjalne wytwornice, za pomocą sztucznych ogni lub dymu
teatralnego. Posiadamy wytwornicę mogące zadymić stadion piłkarski w ciągu zaledwie 5 minut.
Pokazy przestrzenne cieszą się olbrzymią popularnością począwszy od małych klubów i imprez
firmowych, aż po duże imprezy na otwartym powietrzu.

ANIMACJE LASEROWE (graphic show)
to wyświetlane promieniem lasera sekwencje
ruchomych obrazów, które tworzą coś na wzór
filmu animowanego rysowanego jedną linią.
Mogą zawierać ruchome logotypy, napisy.
REKLAMA i LOGO Dzięki zastosowaniu lasera
o dużej mocy, tworzymy niekonwencjonalne,
niestandardowe i widoczne z dużej odległości
projekcje laserowe na ścianach budynków.
BIG BEAM To zielony promień laserowy
o średnicy 5 cm i mocy od 8-50W.
Laser zwraca uwagę nawet z odległości
15 km robiąc, niesamowite wrażenie.

WIDOWISKO LASEROWO- PIROTECHNICZNE
To widowisko to nasza flagowa produkcja. Na sezon 2018
przygotowaliśmy widowisko laserowo - pirotechniczne
skierowane do wymagającego klienta.
W skład trwającego 30 min. programu wchodzą
nawzajem przenikające się: teatr ognia, pokaz laserowy,
pokaz fajerwerków, a także wizualizacje na ogromnym ekranie umieszczonym
pośrodku akcji. Przy realizacji przedsięwzięcia wykorzystujemy standardowo
4 lasery plenerowe pełnokolorowe o mocy 20W. Widowisku towarzyszy
10 minutowy bardzo intensywny oraz widowiskowy pokaz fajerweków.
Całość programu perfekcyjnie zaprogramowana jest do specjalnie skompilowanego podkładu muzycznego. Na życzenie możemy wykorzystać zaproponowane przez zleceniodawcę tematy muzyczne oraz elementy grafiki (loga
sponsorów, herby, grafiki, itp. ).
Program opracowaliśmy także w wersji okrojonej. Ceny widowiska to
przedział od 8000 do 25000 zł, w zależność od ilości wykorzystanych laserów
oraz ilości przewidzianych materiałów pirotechnicznych.

Oferujemy pokazy i warsztaty
kulinarne w wykonaniu popularnych
aktorów, celebrytów oraz znanych
kucharzy prowadzących w telewizji
swoje programy.
Ugotować dla Państwa mogą także
uczestnicy niezwykle popularnych
programów typu reality show
o charakterystyce kulinarnej, takich
jak MasterChef, Hell’s Kitchen,
Top Chef, Ugotowani.

PokazyKulinarne.com – Największa w Polsce oferta pokazów kulinarnych
prowadzonych przez prawdziwych pasjonatów kuchni

tel.: 604 349 905, 728 801 721

mail: biuro@pokazykulinarne.com

Marka Pokazy Kulinarne z Gwiazdami jest własnością Agencji Artystycznej LUXART

POLECANI KUCHARZE

informacje i zamówienia: 604 349 905, 728 801 721
www.pokazykulinarne.com I biuro@pokazykulinarne.com

Mariusz SZWED

Diana VOLOKHOVA

Finalista programu MasterChef. Uwielbia grillowane
mięso i owoce morza. Lubi
staropolskie potrawy z dziczyzny, ale też i śródziemnomorskie dania. Interesuje się
myślistwem,
poluje
na
większe zwierzęta. Obecnie
jest właścicielem swojej
restauracji.

Finalistka i jedna z najbardziej
oryginalnych postaci II edycji
p ro g ra m u M a ste r C h e f.
Pochodzi z Armenii, a na podniebieniu ciągle czuje aromatyczne smaki i zapachy
Kaukazu. Wzorem pozostaje
dla niej babcia, od której uczyła
się sztuki gotowania.

cena do 5000 zł

cena do 5000 zł

Charles DAIGNEAULT

Mikołaj REY

Charyzmatyczna
gwiazda
świata kulinarnego! Jest Kanadyjczykiem, ale w jego żyłach
płynie francuska i indiańska
krew. Ten wielki pasjonat
kuchni światowej – ze względu
na bezpośredniość i showmańską swobodę – już został
ochrzczony polskim Anthonym
Bourdain’em.

Był uczestnikiem programu
MasterChef. Na co dzień gotuje
w programie Dzień Dobry TVN,
gdzie jest ekspertem w swojej
dziedzinie i prowadzi kącik
kulinarny. Urodził się we
Francji w Chambray-les-Tours,
ale teraz mieszka w Krakowie.
Posiada doświadczenie i profesjonalne spojrzenie na kuchnię francuską.

cena od 5000 do 10000 zł

cena od 5000 do 10000 zł

Klaudia BUDNY
cena do 5000 zł

Adriana Marczewska

Sylwia BIAŁY

Znana z programu kulinnego Ślinotok w Kuchnia +.
Uczestniczka 4. edycji programu Top Chef w telewizji
Polsat. Interesuje się kuchnią
tradycyjną,
specjalizuje
w zapomnianych polskich
produktach, ziołach i przepisach.

W Hell’s Kitchen Sylwia
udowodniła, że szybko się
uczy i jest bardzo ambitna.
Jedno z jej dań tak bardzo
posmakowało szefowi kuchni
Wojciechowi
Modestowi
Amaro, że trafiło do menu
“Piekielnej Kuchni”.

cena do 5000 zł

cena do 5000 zł

Kurt SCHELLER
cena od 5000 do 10000 zł

zobacz kto jeszcze może dla Ciebie ugotować!
Odwiedź naszą stronę: www.pokazykulinarne.com

Kevin AISTON
cena od 5000 do 10000 zł

Anna STARMACH
cena od 10000 do 15000 zł

Bądź zawsze na bieżąco z nowościami - polub nasz fanpage:
facebook.com/pokazykulinarnezgwiazdami

POLECANI KUCHARZE

informacje i zamówienia: 604 349 905, 728 801 721
www.pokazykulinarne.com I biuro@pokazykulinarne.com

Remigiusz RĄCZKA

cena od 5000 do 10000 zł

Ewa WACHOWICZ

cena od 10000 do 15000 zł

Karol OKRASA

cena od 20000 do 25000 zł

Jakub KUROŃ

cena od 5000 do 10000 zł

Robert SOWA

Tomasz JAKUBIAK

cena od 15000 do 20000 zł

Robert MAKŁOWICZ

Dariusz GNATOWSKI

cena od 15000 do 20000 zł

Piotr CYRWUS

Bożena DYKIEL

A. FITKAU -PEREPECZKO

cena od 5000 do 10000 zł

cena od 10000 do 15000 zł

cena od 10000 do 15000 zł

Warsztaty udowadniają , że wypiek
pieczywa jest czymś bardzo łatwym
i przyjemnym, a przy odrobinie pracy
możemy
własnoręcznie
stworzyć
bochenek pachnącego chleba.
Uczestnicy warsztatów będą mogli
przygotowywać
przeróżne
chleby,
np. ekologiczne, z dodatkami oraz według
staropolskich
przepisów.
Podczas
warsztatów uczestnicy własnoręcznie
wygniotą ciasto i je uformują. Będą mieli
także do dyspozycji przeróżne dodatki.
Dostarczamy przenośny piec, który jest
przystosowany do wypieku pieczywa,
a jednocześnie wymaga tylko 220 V
napięcia. Możemy go ustawić w każdym
miejscu.
Całość imprezy jest przygotowana tak,
aby podczas jej trwania nasza
plenerowa piekarnia mogła pracować
i aby uczestnicy warsztatów byli ciągle
zajęci.

cena od 10000 do 15000 zł

cena od 5000 do 10000 zł

Pascal BRODNICKI

cena od 20000 do 25000 zł

WARSZTATY PIECZENIA CHLEBA I PIERNIKÓW

cena do 5000 zł - PROMOCJA! Do każdej Bitwy na
dwie patelnie warsztaty pieczenia chleba GRATIS!

Świąteczne warsztaty wypieku pierników
W okresie Świąt Bożego Narodzenia
proponujemy
całodniowe
warsztaty
wypieku pierników. Mogą się one stać
ciekawą atrakcją Państwa Jarmarków
Bożonarodzeniowych.
zobacz kto jeszcze może dla Ciebie ugotować!
Odwiedź naszą stronę: www.pokazykulinarne.com

Bądź zawsze na bieżąco z nowościami - polub nasz fanpage:
facebook.com/pokazykulinarnezgwiazdami

ATRAKCJE KULINARNE

informacje i zamówienia: 604 349 905, 728 801 721
www.pokazykulinarne.com I biuro@pokazykulinarne.com

KONSTRUKCJA PATELNI
Patelnia ma wymiary 150 cm
x 150 cm. Posiada swoją konstrukcję, na której jest osadzana i własne palenisko,
które pozwala ustawiać ją
bez uszkodzenia gruntu
nawet
na kostce brukowej.
.
Do gotowania używamy
liściastego drewna kominkowego.

CO GOTUJEMY?

POKAZ GOTOWANIA NA OLBRZYMIEJ PATELNI
Znakomity show kulinarny, a do tego kilkaset porcji
pysznego jedzenia dla publiczności!
To będzie hit Waszej imprezy plenerowej!
Rewelacyjna atrakcja kulinarna zarówno latem, jak i zimą!
Rewelacyjny pokaz kulinarny w wykonywany przez znakomitych
kucharzy. W trakcie pokazu publiczność obserwuje proces przygotowania potrawy, a także wysłuchuje wielu ciekawostek
kulinarnych jak i opowieści z planów szalenie popularnych
programów kulinarnych takich jak MasterChef czy Hell’s Kitchen

Na patelni możemy gotować
dania regionalne, dania
„jednogarnkowe”,
zupy,
a także dziczyznę i inne,
wedle życzenia Klienta.
W naszych przepisach wykorzystujemy produkty regionalne, aby dopasować potrawę do charakteru Państwa
imprezy
(„Święto Kaszy”,
„Święto Ziemniaka”, „Święto
Ryby” itp.).

POKAZY Z GWIAZDAMI

PRZYKŁADOWE POTRAWY

Pokazy gotowania mogą prowadzić gwiazdy niezwykle
popularnych telewizyjnych
programów kulinarnych, np.:
Mariusz Szwed, Diana Volokhova, Mikołaj Rey, Charles
Daigneault, Klaudia Budny
z MasterChef, Sylwia Biały
z Hell’s Kitchen czy Adriana
Marczewska z Top Chef.

* Gulasz orientalny
– Hit sezonów 2016 i 2017!,
* Gulasz staropolski z kaszą,
* Leczo, Gigantyczna jajecznica,
* Zupy: rybna, żurek staropolski, cebulowa, piwna!,
* Dzik w jarzynach z kaszą,
* Gigantyczna jajecznica.

HIT!
4000 PORCJI
Zazwyczaj podczas pokazu
wydajemy 500 - 1000 porcji
degustacyjnych, naturalnie
może być ich więcej.
Podczas naszego rekordowego
pokazu przeprowadzonego z okazji uroczystości pierwszomajowych
przygotowaliśmy i wydaliśmy aż 4000 porcji!

Najbardziej
popularny
pokaz!

CENA POKAZU
Cena obejmuje:
wynajem
patelni,
obsługę
przez
wykwalifikowanych kucharzy,
co najmniej 500 porcji
pysznej, gorącej potrawy.
Przywozimy
zadaszenie
stanowiska
kucharza
oraz stoły potrzebne do
przeprowadzenia pokazu.
Posiadamy własne nagłośnienie wraz z bardzo
przydatnymi mikroportami.

zobacz więcej atrakcji kulinarnych!
odwiedź naszą stronę: www.pokazykulinarne.com

cena do 5000 zł

Bądź zawsze na bieżąco z nowościami polub nasz fanpage:
facebook.com/pokazykulinarnezgwiazdami

informacje i zamówienia: 604 349 905, 728 801 721
www.pokazykulinarne.com I biuro@pokazykulinarne.com

ATRAKCJE KULINARNE
KONSTRUKCJA PATELNI
Patelnia ma wymiary 150 cm
x 150 cm. Posiada swoją konstrukcję, na której jest osadzana i własne palenisko,
które pozwala ustawiać ją
nawet na kostce brukowej
bez uszkodzenia gruntu.
Do gotowania używamy
liściastego drewna kominkowego.

POKAZ ZAWIERA

BITWA NA DWIE LUB TRZY
OLBRZYMIE PATELNIE
Zapraszamy Państwa do wspólnej kulinarnej zabawy, w czasie
której przygotujemy na Państwa oczach wyjątkowe dania…
A wszystko za sprawą znakomitych Szefów Kuchni, dla których
gotowanie to nie tylko zawód, ale prawdziwa pasja.
W zabawie udział biorą drużyny składające się z 4–6 osób.
Kapitanami drużyn są laureaci telewizyjnych show kulinarnych
(np. Sylwia Biały z „Hell’s Kitchen – Piekielna Kuchnia” oraz
Mariusz Szwed z „MasterChef”). Każda drużyna otrzymuje
zestaw produktów, z których pomaga przygotować danie na
jednej z dwóch ogromnych patelni.
W czasie trwającego 3- 4 godziny pokazu przeprowadzane
są liczne konkurencje i konkursy kulinarne wśród drużyn oraz
zgromadzonej publiczności.

Dwoje kucharzy znanych
z kulinarnych programów TV,
np. Sylwia Biały z Hell’s
Kitchen – Piekielna Kuchnia
oraz Mariusz Szwed z MasterChef, 2 x ogromna patelnia, 1000 porcji degustacyjnych potrawy (po 500
porcji z każdej patelni),
wszystkie niezbędne produkty spożywcze oraz akcesoria kucharskie, naczynia
jednorazowe.

PRZYKŁADOWE POTRAWY
Zazwyczaj są to np. gulasz
staropolski wykonywany przez
Sylwię oraz zupa tajska - specjalność Mariusza. Oczywiście
potrawy mogą być dostosowane do charakteru kulinarnego Państwa imprezy.

Wszystkie konkurencje ocenia Jury. Jeśli jest to przewidziane,
zwycięska drużyna otrzymuje nagrodę, pozostali uczestnicy –
gadżety kulinarne. Wszyscy dostają również pamiątkowe
dyplomy.
cena od 5000 do 10000 zł

TURNIEJE KULINARNE
Proponujemy Państwu „Bitwę na cztery grille”, czyli Turnieje
Kulinarne, które są idealną propozycją na: Dni Miast, imprezy
okolicznościowe (Turniej Sołtysów, Dni Produktów Regionalnych itp.) i rodzinne. Dwie drużyny (3-4 osoby) pod
okiem kucharzy – finalistów kulinarnych programów w TV,
rywalizują o nagrodę główną (Burmistrza, Prezydenta,
Prezesa… etc).
Zawodnicy na 4 elektrycznych grillach
przygotowują kilka potraw. Drużyny otrzymują te same
produkty.
Zmagania kucharzy - amatorów ocenia Jury.
Dodatkową atrakcją imprezy może być pokaz gotowania na
olbrzymiej patelni na której uczestnicy turnieju mogą przygotować pod okiem prowadzącego kilkaset porcji pysznej
potrawy!
zobacz więcej atrakcji kulinarnych!
odwiedź naszą stronę: www.pokazykulinarne.com

Bądź zawsze na bieżąco z nowościami polub nasz fanpage:
facebook.com/pokazykulinarnezgwiazdami

ATRAKCJE KULINARNE

informacje i zamówienia: 604 349 905, 728 801 721
www.pokazykulinarne.com I biuro@pokazykulinarne.com

Warsztaty kulinarne dla dzieci z Dianą VOLOKHOVĄ

cena do 5000 zł

Warsztaty kulinarne dla dzieci z SYLWIĄ BIAŁY

WARSZTATY KULINARNE DLA DZIECI
Warsztaty kulinarne dla dzieci są wyjątkową okazją do odkrywania nowych smaków, poznawania zapachów i eksperymentowania z naturalnymi składnikami używanymi na co dzień
w kuchni. Mali uczestnicy, pod okiem prowadzącego, sami
przygotowują swoje pierwsze własnoręcznie zrobione dania.
Wspólna degustacja w finale warsztatów pokaże możliwości
drzemiące w adeptach sztuki kulinarnej.

KREATYWNE WARSZTATY KULINARNE DLA DZIECI

cena do 5000 zł

Warsztaty kulinarne dla dzieci z MARIUSZEM SZWEDEM

Warsztaty kulinarne dedykujemy dzieciom szkół podstawowych. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się najzdrowszymi owocami i warzywami,
wykonają kolorowe kanapki,
przygotują słodkie naleśniki,
zrobią „zwierzaki - cudaki”….
Warsztaty pozwolą zdobyć
podstawową wiedzę o witaminach,
zdrowej
żywności
i zdrowym stylu życia.
cena do 5000 zł

Warsztaty dla dzieci Z PIECZENIA CHLEBA LUB PIERNIKÓW

cena do 5000 zł
zobacz więcej atrakcji kulinarnych!
odwiedź naszą stronę: www.pokazykulinarne.com

cena do 5000 zł
Bądź zawsze na bieżąco z nowościami polub nasz fanpage:
facebook.com/pokazykulinarnezgwiazdami

informacje i zamówienia: 604 349 905, 728 801 721
www.pokazykulinarne.com I biuro@pokazykulinarne.com

SMAKI GRUZJI

ATRAKCJE KULINARNE
W trakcie 2-3 godz. show
poznacie Państwo: wspaniałą
muzykę z kraju dżygitów,
smak tradycyjnej kuchni
gruzińskiej pełnej zapachów
i aromatów, gości z Gruzji
wykonujących dla Państwa
potrawę z bogatego menu
tej kuchni, a także wielowiekową tradycję uprawy winorośli oraz tworzenia wina.
Dodatkowo program można
uatrakcyjnić o pokaz gotowania gruzińskiej potrawy
na olbrzymiej patelni.

Przedstawiamy Państwu niepowtarzalny, pełen pozytywnych
wrażeń muzyczno – kulinarny show w wykonaniu specjalnych
gości z Gruzji oraz jedynego w Polsce zespołu tworzącego
gruzińską muzykę. Program przybliży Państwu kulturę, tradycję
oraz kuchnię tego wspaniałego kraju. Podczas pokazu przygotowywane są potrawy (np. gruzińskie szaszłyki), których następnie
będziecie mogli Państwo spróbować.

cena do 5000 zł
Tandyr – gliniany piec w
kształcie dzbana, używany
w Indiach oraz innych regionach południowej Azji, opalany węglem drzewnym lub
drewnem. Pieczenie odbywa
się w temperaturze do 480°C.
Potrawy
przygotowane
w piecu mają niepowtarzalny
smak i określa się je wspólnym mianem „tandoori”.
Zazwyczaj opieka się w nim
różne gatunki mięsa wcześniej marynowanego, a także
owoce morza i warzywa.

Pokaz gotowania
w tandyrach z
DIANĄ VOLOKHOVĄ
Oferujemy pokaz gotowania
w tandyrach prowadzony
przez Dianę Volokhovą.
Jest to zakochana w kuchni
finalistka 2. edycji programu
MasterChef.
Pochodzi z Armenii, a na podniebieniu ciągle czuje aromatyczne smaki i zapachy
Kaukazu.

Gotowanie w starożytnych
PIECACH TANDYRACH
Przedstawiamy Państwu jedyny w Polsce, niepowtarzalny
pokaz gotowania w starożytnych piecach - tandyrach. Podczas
naszego pokazu używamy kilku różnej wielkości tandyrów.
Przygotowywanie potraw w tym rzadko spotykanym w naszym
kraju piecu zaprezentują Państwu znakomici kucharze z Gruzji.
Dodatkowo ich opowieści przybliżą Państwu tradycję, historię
i kulturę gotowania w glinianych dzbanach. Ze względu na
pochodzenie kucharzy, przygotowywane będą potrawy kuchni
gruzińskiej (szaszłyki oraz grillowane jarzyny).
cena do 5000 zł

zobacz więcej atrakcji kulinarnych!
odwiedź naszą stronę: www.pokazykulinarne.com

Bądź zawsze na bieżąco z nowościami polub nasz fanpage:
facebook.com/pokazykulinarnezgwiazdami

