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Agencja 
Koncertowa 
LUXART
 
Szanowni Państwo,
Trzymacie w dłoniach 14 
edycję katalogu, który stanowi 
kompendium naszej oferty 
zamieszczonej na stronie
internetowej:  
  
- największym w Polsce portalu 
branży rozrywkowej - ponad 2500 
propozycji.

www.agencjaluxart.com

24 lata na rynku!
Agencja  Koncertowa  LUXART  działa  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 
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 24 lat organizujemy koncerty największych 

Gwiazd polskiej sceny muzycznej, a także 
Artystów zagranicznych.

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.

.

Ekskluzywne eventy, imprezy 
firmowe
Pomożemy zorganizować niezapomnianą 
imprezę z udziałem gwiazd estrady. 
Organizujemy wszelakie eventy – konferencje, 
imprezy okolicznościowe oraz integracyjne, 
pikniki, bankiety, gale i spotkania biznesowe.

Prywatne imprezy okolicznościowe
Pragniecie Państwo niebanalnie zorganizować 
urodziny, wesele, bankiet, jubileusz, wieczór 
panieński i kawalerski? Nasi artyści chętnie 
umilą każdą prywatną imprezę.

Każdy z naszych pokazów może poprowadzić Kulinarna Gwiazda 

Zobacz, kto jeszcze może dla Ciebie ugotować! 

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

Zobacz naszą pełną ofertę na stronie:                                         

www.agencjaluxart.com                                          
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Cennik
Artystów 

 

Wychodząc        naprzeciw      oczekiwaniom 
oraz   licznym   sugestiom   z   Państwa   strony, 
uruchomiliśmy serwis, w którym każdy będzie 
mógł  poznać  szacunkowy  koszt  honorarium 
artystów,   a   także   dopasować  wykonawców 
do  planowanego  budżetu  imprezy.

Sprawdź ceny Artystów pod adresem:

www.cennik-artystow.com

Proponujemy     kompleksowe     wsparcie, 
w skuteczny sposób pomagając w zdobywaniu 
nowych  zleceń. 
Naszą   podstawową   usługą   jest   wysyłanie 
wiadomości  z  informacją  o  danej  ofercie  do 
tysięcy potencjalnie zainteresowanych nią osób. 
Jeśli    chodzi    o    koszty,    nasza    propozycja 
przygotowana   jest   tak,   by   mógł   z   niej 
skorzystać  każdy.

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/promocja

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!

Promocja
Artystów 
 

Sprawdź zawsze aktualne ceny Artystów na stronie: 

www.cennik-artystow.com S

Bądź  zawsze na bieżąco z nowościami!  Polub nasz fanpage! 
facebook.com/AgencjaKoncertowaLuxart
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Na topie 
 

Artyści występujący 
na scenach 

od wielu lat 
- twórczość, 

która łączy 
pokolenia. Dżem

Bajm

Lady Pank

Urszula

DeMono

Kombii

Golec Uorkiestra

Blue Café
Lombard

Varius Manx

Każdy z naszych pokazów może poprowadzić Kulinarna Gwiazda 

Zobacz, kto jeszcze może dla Ciebie ugotować! 

informacje i zamówienia: 604 349 905, 728 801 721  
www.agencjaluxart.com    biuro@agencjaluxart.comI
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Roksana Węgiel
Enej

Lanberry

Margaret

Cleo

Michał Szpak

Pectus
Poparzeni Kawą Trzy 

Sarsa

Na topie 
 

Gwiazdy, które 
w ostatnim czasie 
pozytywnie 
wstrząsnęły polską 
sceną muzyczną. 

Natalia Szroeder

Sprawdź zawsze aktualne ceny Artystów na stronie: 

www.cennik-artystow.com S

Bądź  zawsze na bieżąco z nowościami!  Polub nasz fanpage! 
facebook.com/AgencjaKoncertowaLuxart
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Znani
i lubiani 

 

Znane i lubiane 
twarze polskiej 
estrady - gwarancja 
profesjonalnej 
oprawy wydarzenia.

Pod Budą
Ryszard Rynkowski

Mariusz Kalaga

Wojciech Gąssowski

Halina Frąckowiak

Krzysztof Cugowski

Alicja Majewska

Rudi Schuberth
Andrzej Rosiewicz

Andrzej Rybiński

Każdy z naszych pokazów może poprowadzić Kulinarna Gwiazda 

Zobacz, kto jeszcze może dla Ciebie ugotować! 

informacje i zamówienia: 604 349 905, 728 801 721  
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After Party
Czadoman

Camasutra

Boys

Sławomir

MIG

Andre

Akcent
Bayer Full

Piękni i Młodzi

Disco polo 
 

Porywająca wszystkich 
do zabawy muzyka 
disco polo - w ofercie 
kilkaset propozycji.

Sprawdź zawsze aktualne ceny Artystów na stronie: 

www.cennik-artystow.com S

Bądź  zawsze na bieżąco z nowościami!  Polub nasz fanpage! 
facebook.com/AgencjaKoncertowaLuxart
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Stand-up 
 

Czołówka polskich 
artystów 

wykonujących 
najlepszy stand-up 

w naszym kraju.

Każdy z naszych pokazów może poprowadzić Kulinarna Gwiazda 

Zobacz, kto jeszcze może dla Ciebie ugotować! 

Łukasz „Lotek” Lodkowski
Rafał Pacześ

Wiolka Walaszczyk

Katarzyna Piasecka

Kacper Ruciński

Tomasz Jachimek

Karol Modzelewski

Damian Skóra
Tomasz „Boras” Borkowski

Marcin Zbigniew Wojciech

Każdy z naszych pokazów może poprowadzić Kulinarna Gwiazda 

Zobacz, kto jeszcze może dla Ciebie ugotować! 
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Jerzy Kryszak
Kabaret Młodych Panów

Kabaret Skeczów Męczących

Cezary Pazura

Piotr Bałtroczyk

Kabaret Pod Wyrwigroszem

Andrzej Grabowski

Grzegorz Halama
Artur Andrus

Krzysztof Daukszewicz

Kabaret 
 

Najlepsze kabarety, 
które uświetnią 
Państwa wydarzenie 
i rozbawią wszystkich.

Sprawdź zawsze aktualne ceny Artystów na stronie: 

www.cennik-artystow.com S

Bądź  zawsze na bieżąco z nowościami!  Polub nasz fanpage! 
facebook.com/AgencjaKoncertowaLuxart
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Wykonawcy
zagraniczni 

 

Największe Gwiazdy 
światowej muzyki, 

które zawładnęły 
scenami, ściągając 

tłumy słuchaczy.

Każdy z naszych pokazów może poprowadzić Kulinarna Gwiazda 

Zobacz, kto jeszcze może dla Ciebie ugotować! 

Boney M.
Danzel

UK Legends

Oceana

Blues Brothers Show

Filatov & Karas

Thomas Anders

Burak Yeter
Kate Ryan

Rico Sanchez

Każdy z naszych pokazów może poprowadzić Kulinarna Gwiazda 

Zobacz, kto jeszcze może dla Ciebie ugotować! 

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

Jacek Kawalec

Jacek Wójcicki

Jacek Borkowski

Olga Bończyk

Beata Rybotycka

Adrianna Biedrzyńska
Piotr Polk

Grażyna Szapołowska

Piosenka
aktorska 
 

Śpiewający aktorzy, 
którzy swoim 
profesjonalizmem 
zachwycą wszystkich 
słuchaczy.

Barbara Melzer – Retro Show

Sprawdź zawsze aktualne ceny Artystów na stronie: 

www.cennik-artystow.com S

Bądź  zawsze na bieżąco z nowościami!  Polub nasz fanpage! 
facebook.com/AgencjaKoncertowaLuxart
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Zespoły
coverowe 

Artystyczne 
sobowtóry 

i coverowe zespoły 
muzyczne - największe 
hity w niskich cenach.

Każdy z naszych pokazów może poprowadzić Kulinarna Gwiazda 

Zobacz, kto jeszcze może dla Ciebie ugotować! 

Elvis na Bis
Italian Bee Gees

An Dreo e Karina

Abba Cover Show

The Postman

Wędrowne Gitary

Babylon

Tribute to Bryan Adams
Tacy Sami

Magic of the Queen

Każdy z naszych pokazów może poprowadzić Kulinarna Gwiazda 

Zobacz, kto jeszcze może dla Ciebie ugotować! 
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Muzyka Cygańska
Piosenka rosyjska

Muzyka grecka

Muzyka latino

Muzyka celtycka

Piosenka włoska

Muzyka żydowska

Piosenka francuska
Tanga

Muzyka bałkańska

Muzyka 
świata 

 

Wykonawcy 
prezentujący muzykę 
z różnych zakątków 
świata zabiorą każdego 
w artystyczną podróż.

Sprawdź zawsze aktualne ceny Artystów na stronie: 

www.cennik-artystow.com S

Bądź  zawsze na bieżąco z nowościami!  Polub nasz fanpage! 
facebook.com/AgencjaKoncertowaLuxart
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Widowiska 
 

Efektowne pokazy 
laserowe, wodne 
i pirotechniczne, 

które sprawią, 
że Państwa impreza 

będzie wyjątkowa.

Każdy z naszych pokazów może poprowadzić Kulinarna Gwiazda 

Zobacz, kto jeszcze może dla Ciebie ugotować! 

Laser man
Tańczące fontanny

Teatr ognia

Video mapping 3D

Pokazy fajerwerków

Pokazy na ekranach wodnych

Pokazy laserowe

Malowanie na wodzie
Piaskowe animacje

Malowanie światłem

Każdy z naszych pokazów może poprowadzić Kulinarna Gwiazda 

Zobacz, kto jeszcze może dla Ciebie ugotować! 

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

Zobacz naszą pełną ofertę na stronie:                                         

www.agencjaluxart.com                                          
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Dancing Models
Carnival Stars

Tańczący derwisz

Football freestyle

Ladies of Power

Teatr cieni

Tańczący malarz

Fakir show
Stunt Show – Pokazy motocyklowe

Aleksandra Kiedrowicz

Atrakcje
na

imprezy 
 

Zapierające dech 
w piersiach atrakcje, 
pozostające na długo 
w pamięci Gości.

Sprawdź zawsze aktualne ceny Artystów na stronie: 

www.cennik-artystow.com S

Bądź  zawsze na bieżąco z nowościami!  Polub nasz fanpage! 
facebook.com/AgencjaKoncertowaLuxart
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Grupa  wokalno - rozrywkowa  „SZAFA GRA”  powstała w 2002 r. 
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  humoru i przymrużeniem oka.  
Zespół w rewelacyjny sposób wciela się  w  wiele  gwiazd  polskiej  

i  światowej  estrady.

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, Beata Wyrąbkiewicz, Wojciech Dmochowski, Rafał Drozd

Szafa Gra

Informacje i zamówienia koncertów :  / 
e-mail: biuro@agencjaluxart.com

604 349 905 728 801 721
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Informacje i zamówienia koncertów :  / 
e-mail: biuro@agencjaluxart.com

604 349 905 728 801 721

LESZCZE

Dansingowa  super  grupa  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, na który składają się największe 
przeboje  Leszczy,   a   także   świeże   propozycje.     Koncerty!   Taniec!   Radość!    W   repertuarze   znajdują   się   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!

Pokaz piaskowych animacji w wykonaniu Tetiany Galitsyny –
zwyciężczyni szóstej edycji programu „Mam Talent!”.

Piaskowe 
animacje

Informacje i zamówienia występów : 604 349 905 / 728 801 721
e-mail: biuro@agencjaluxart.com
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Beauty Plate
Najlepszy 
zespół na

Twój Event

Najlepszy 
zespół na

Twój Event
Informacje i zamówienia koncertów :  / 

e-mail: biuro@agencjaluxart.com
604 349 905 728 801 721
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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!

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”.

Magdalena Tul

Informacje i zamówienia koncertów :  / 
e-mail: biuro@agencjaluxart.com

604 349 905 728 801 721

Informacje i zamówienia koncertów :  / 
e-mail: biuro@agencjaluxart.com

604 349 905 728 801 721
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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”) stworzyła 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-minutowy program artystyczny oparty  

na  znanych   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. 

Kabaret 
Katarzyna 

i Cezary Żak

Informacje i zamówienia występów :  / 
e-mail: biuro@agencjaluxart.com

604 349 905 728 801 721

Rewelacyjny program kabaretowy, w którym Artur Barciś i Cezary Żak, jedni z najznakomitszych polskich 
aktorów charakterystycznych, prezentują osobno oraz w duecie piosenki, dialogi, skecze oparte 
na tekstach polskich satyryków. Wcielają się również w postacie, za które pokochała ich cała Polska, 
tzn. Tadzia Norka i Karola Krawczyka z serialu „Miodowe lata”. Program nawiązuje także do szalenie 
popularnego serialu pt. „Ranczo”, w którym aktorzy dają absolutny popis swojego kunsztu aktorskiego 
– Cezary Żak jako Wójt Kozioł oraz Artur Barciś jako Czerepach.

Łatwość nawiązywania kontaktu z publicznością oraz sympatia, 
jaką darzą ich widzowie, tworzą niezapomnianą atmosferę 
występu, co powoduje, iż program kabaretowy 
w wykonaniu A. Barcisia i C. Żaka uświetni 
każdą okazję oraz na długo pozostanie w pamięci!

Kabaret 
Cezary Żak i Artur Barciś

Informacje i zamówienia występów :  / 
e-mail: biuro@agencjaluxart.com

604 349 905 728 801 721
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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 

(oboje znani  z Tańca z Gwiazdami),

– Nauka tańca w wykonaniu Stefano Terrazzino & Pauliny Biernat.

Stefano 
Terrazzino

Stefano 
Terrazzino

Informacje i zamówienia koncertów :  / 
e-mail: biuro@agencjaluxart.com

604 349 905 728 801 721

http://www.agencjaluxart.com
http://www.agencjaluxart.com
http://www.agencjaluxart.com
http://www.agencjaluxart.com
http://www.agencjaluxart.com
http://www.agencjaluxart.com


http://www.agencjaluxart.com


http://www.agencjaluxart.com


http://www.agencjaluxart.com
http://www.agencjaluxart.com
http://www.agencjaluxart.com
http://www.agencjaluxart.com
http://www.agencjaluxart.com


http://www.agencjaluxart.com


http://www.agencjaluxart.com


http://www.agencjaluxart.com


http://www.agencjaluxart.com
http://www.agencjaluxart.com


http://www.agencjaluxart.com


http://www.agencjaluxart.com
http://www.agencjaluxart.com
http://www.agencjaluxart.com


http://www.agencjaluxart.com
http://www.agencjaluxart.com


http://www.agencjaluxart.com


http://www.agencjaluxart.com
http://www.agencjaluxart.com


UNIVERSE to jeden z najpopularniejszych polskich zespołów, założony przez Mirosława Bregułę i Henryka 
Czicha w 1982 roku. Piosenki UNIVERSE okupowały najbardziej popularne listy przebojów. Setki koncertów 
przysporzyły formacji wielu wiernych słuchaczy i fanów. Grupa osiągnęła popularność nie tylko w Polsce, ale 
także wśród Polonii w wielu krajach Europy i Ameryki. Każdy ich koncert jest sentymentalnym powrotem do 
muzyki lat 80. i 90, wyzwala chęć wspólnej zabawy i daje wiele powodów do wzruszeń.
Największe przeboje UNIVERSE: "Tacy byliśmy", "Tyle chciałem Ci dać" (duet z Beatą Kozidrak), "W perły 
zmienić deszcz", "Wołanie przez ciszę", "Deszczowa nieznajoma", "Mr. Lennon", "Nie wiem czy to miłość", 
"Głupia Żaba", " Ciągle szukam drogi". Repertuar łączy już trzy pokolenia słuchaczy.

W ofercie:
- standardowy koncert w 6-osobowym składzie,
- koncert z towarzyszeniem Orkiestry Kameralnej Silesian Art. Collective,
- koncerty kolędowe w kościołach z autorskim repertuarem, m.in.. "Maleńki Jezu", "Zaśpiewajmy kolędę".

Ponadto proponujemy ciekawe spotkania autorskie z Henrykiem Czichem, autorem książki "Tacy byliśmy... 
czyli UNIVERSE znany i nieznany", z możliwością recitalu przy fortepianie.

Informacje kontaktowe:
Henryk Czich   tel.: + 48 601 430 687   e-mail: info@universe.pl

www.universe.pl
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