
Oferta
koncertów świąteczno-zimowych



1)  Recital zimowo-świąteczny „Piosenki Pod choinkę” 
na grudniowe i styczniowe koncerty przygotowaliśmy przygotowaliśmy niezmiennie wzruszające, przy-
wołujące najmilsze wspomnienia z dzieciństwa, pachnące choinką i pierniczkami polskie urocze kolędy  
i pastorałki w znakomitych wykonanych wokalno-instrumentalnych. dodatkowo największe przeboje świą-
tecznych hitów filmowych docierających do nas zza oceanu. melancholia i zaduma będą przeplatać się  
z żywiołowymi aranżacjami znanych, lubianych przez wszystkich utworów. za sprawą muzycznej oprawy 
świąteczna atmosfera zagości w każdym miejscu, do którego nas Państwo zaproszą. 

wykonawcy to doświadczeni i utalentowani muzycy  
doskonale odnajdujący się w różnorodnych stylistykach. 

wokaliści: Iwona Topolska, Marcin Wojciechowski
Fortepian: Krzysztof Raduła

istnieje możliwość występu w różnych składach  
w zależności od możliwości lokalowych i budżetowych: 
- w duecie (wokalistka i pianista)
- trio (2 wokalistów + pianista) 
- w szerszym składzie instrumentalnym  
  (gitarą basową, perkusją i saksofonem). 

2) PRojekt  
 – WInTer SongS of frank SInaTra 
Winter Songs of Frank Sinatra to przepiękny zimowy koncert, który 
rozgrzewa widzów nawet w największy mróz. Przyjemne swingowe 
aranżacje amerykańskich standardów świątecznych przeniosą Was wprost do lat 40-stych na ośnieżone ulice  
Nowego York’u. Podczas koncertu w wykonaniu Natalii Świerczyńskiej i jej zespołu można usłyszeć popularne  
zimowe piosenki takie jak Let it snow, Jingle bells, Winter Wonderland. Nie zabraknie również największych  
przebojów Sinatry m.in. słynnego New York, New York czy przepięknej ballady My Way. Piosenki największego 
dżentelmena wszechczasów w kobiecym wydaniu to gwarancja udanego wieczoru.
Proponujemy występ wokalistki jazzowej, która znakomicie wpasuje się w eleganckie wnętrza a zarazem wypełni  
je pięknym głosem. Szerszej publiczności znana jest z programu The Voice of Poland, którego była finalistką.  
Od 2013 roku Natalia jest zaangażowana w pracę nad autorskim materiałem, w zespole, który tworzy wraz z przy-
jaciółmi - studentami Akademii Muzycznej w Poznaniu, wydziału jazzu. Muzyka ta jest połączeniem wielu gatunków 
muzycznych, takich jak jazz, pop, smooth jazz, Soul czy Blues, jednak w nowym i świeżym ujęciu. Dzięki takiej  
stylistyce zespół potrafi urzec delikatnym brzmieniem i wrażliwością estetyczną. Studia jazzowe na kierunku  
wokalistyki jazzowej Akademii Muzycznej w Poznaniu w klasie dr Janusz Szroma, współpraca z wieloma muzykami 
oraz różne style muzyczne, z jakimi się spotkała, mają swoje odbicie w jej twórczości oraz interpretacjach utworów, 
które wykonuje. Uczestniczka 6 edycji The Voice of Poland.
Możliwe są 3 warianty koncertowe:
1. Natalia z akompaniamentem ośmiorga muzyków 
2. Natalia z akompaniamentem czworga muzyków 
3. Natalia z akompaniamentem fortepianu i kontrabasu  
 – przeznaczone na małe eventy, do 40 minut grania.

https://www.facebook.com/nataliaswierczynskamusic/
https://www.youtube.com/watch?v=iNrOjCW5WeE
https://www.youtube.com/watch?v=LCOMzuIf4gI
https://www.youtube.com/watch?v=JwntfxocvBI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3K-XVLgQTk_D0IVR40umDtt1GSotmlHGudaaQJXtVRIWO7eidOqo2tTRU


4) klasyczny Recital kolędowy 
Zapraszamy Państwa na zimową podróż przy dźwiękach trady-
cyjnych, polskich kolęd, oraz największych przebojów o tematyce 
bożonarodzeniowej. W tym repertuarze zaprezentują się Państwu 
uznani artyści, których na co dzień usłyszeć można na scenie oraz 
nagraniach takich gwiazd jak Ray Wilson ostatni wokalista legen-
darnej grupy Genesis, Maciej Maleńczuk, Małgorzata Ostrow-
ska, Sylwia Grzeszczak, Zbigniew Wodecki, Krzysztof Krawczyk,  
Bohdan Łazuka, Natalia Niemen, Orkiestry Zbigniewa Górnego, 
Aleksandra Maliszewskiego, tenorzy z grupy Tre Voci. 

Kwartet tworzą absolwenci Akademii Muzycznej w Poznaniu: 
Ksenia Shaushyshvili - sopran
Barbara Szelągiewicz - skrzypce 
Michał Zator - harfa/śpiew
Darek Tarczewski - fortepian/śpiew

„Good Staff” to dosłownie „Dobry Skład”, czyli my – zawodowy zespół  
i grupa przyjaciół. Ale dobry jest też dla nas Staff Leopold, którego 
utwory kilka lat temu zainspirowały Wojtka Winiarskiego do napisa-
nia piosenek. Wojtek, zafascynowany świecką muzyka Renesansu,  
szukał poety, którego wiersze byłyby ciepłe i liryczne, a jednocześnie  
nie na tyle archaiczne, by miały być niezrozumiałe dla współczesnego  
odbiorcy. Tak to w 2009 roku powstał Good Staff. W warstwie  
muzycznej nawiązujemy rzeczywiście do renesansowych pieśni  
i tańców oraz folku, ale jest to tylko inspiracja dla autorskich poszu-
kiwań Wojtka. 

Good Staff tworzą:
Anna Winiarska - śpiew
Joanna Skowrońska - flety proste, śpiew
Wojciech Winiarski - gitary, lutnia
Jacek Skowroński - instr. klawiszowe
Paweł Głowacki - bas
Robert Rekiel - instr. Perkusyjne

3) Folkowe kolędowanie z zesPołem   
 Good staFF 
Program świąteczno-zimowy zespołu Good Staff to zbiór pastorałek,  
kantyczek karmelitańskich i pieśni wprowadzających słuchaczy  
w świąteczny nastrój przepełniony zadumą, ale też radosnym ocze-
kiwaniem. W koncercie wybrzmiewają piosenki autorstwa Zbigniewa  
Preisnera, Jeremiego Przybory, czy Elżbiety Adamiak. Nie brak  
w nim również popularnych kolęd do wspólnego śpiewania, a wszystko 
to ujęte w muzyczny klimat zespołu Good Staff. 

https://www.youtube.com/watch?v=o_PIblL8QyU
https://www.youtube.com/watch?v=EJjmFAvBGNY


5) Pokazy taneczne GRuPy  
 incanto w świątecznym  
 stylu
Przedstawiamy Państwu propozycję uświet-
nienia każdej świątecznej imprezy. Tancerki 
potrafią nie tylko świetnie tańczyć, ale i zinte-
grować gości poprzez krótkie lekcje tańca. Świą-
teczna oprawa i odpowiedni dobór kostiumów  
z pewnością sprawią radość wszystkim uczestni-
kom spotkania. Każdy pokaz trwa ok. 5 minut

Zaufali nam m.in.:

zaPewniamy takŻe
technikę sceniczną

scenę naGłośnienie

oświetlenie dekoRacje



Zapraszamy  
do współpracy!

Jadwiga Krysiak
tel. 663-429-083

e-mail: biuro@event-bonsai.pl

www.event-bonsai.pl  
www.art-bonsai.pl

kreujemy

tworzymy

koordynujemy

organizujemy

wyjątkowe  

eventy
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