
Wielka Gala Sylwestrowa 

31 Grudnia 2014 godz. 19.00 

 

Serdecznie zapraszamy na wyjątkowego Sylwestra 

2014, który odbędzie się w „Centrum 

Kongresowe ICE Kraków”. Wielka Gala to 

niezwykły koncert utrzymany w klimacie 

klasyczno-wiedeńskim oraz uroczysty bal który 

gwarantuje iście  szampańską zabawę do białego 

rana. 

W wieczornym, uroczystym koncercie wystąpi 

niekwestionowana gwiazda polskiej sceny 

operetkowej. Perfekcyjna w każdym geście, 

podbijająca serca publiczności na całym świecie  –

Grażyna Brodzińska oraz jej goście; Wojciech Sokolnicki – tenor, solista Teatru Wielkiego w 

Poznaniu, zwycięzca XV Jubileuszowego Wielkiego Turnieju Tenorów w Szczecinie oraz Miłosz 

Gałaj – baryton, solista Opery Bałtyckiej i Warszawskiej Opery Kameralnej. Artystom 

towarzyszyć będzie 40-osobowa orkiestra symfoniczna „Krakowska Młoda Filharmonia” pod 

dyrekcją Tomasza Chmiela oraz mistrzowskie pary tańca towarzyskiego Centrum „Prima 

Dance”.  

Podczas koncertu będzie można posłuchać utworów z repertuaru klasycznego - najpiękniejsze 

arie operowe i operetkowe oraz muzykę kompozytorów: J.Straussa, D.Szostakowicza, 

E.Kalmana, F. Lehara. Będą to m in. „Aria ze śmiechem”, „Usta milczą dusza śpiewa”, „Libiamo”, 

„Pardon Madame”, „Time to say goodbye”, „O sole Mio, „Wielka sława to żart”, „Taniec  

z szablami”, „Grzmoty i Błyskawice”, „Nad pięknym modrym Dunajem” oraz „Marsz 

Radetzkiego”. Galę poprowadzi uwielbiany przez słuchaczy prezenter radia RMF Classic- 

Dariusz Stańczuk. 

Po koncercie zapraszamy na uroczysty bal z wyśmienitym menu. Zabawę do białego rana w iście 

szampańskim nastroju z MUZYKĄ NA ŻYWO zapewnią: Malwina Kusior  oraz Rafał Szatan- 

młodzi, utalentowani wokaliści jazzowo- rozrywkowi. Solistom towarzyszyć będzie zespół 

„CREO” składający się z charyzmatycznych i ambitnych muzyków oraz grupa Afrojockers czyli 

2-óch międzynarodowych Dj, którzy z pewnością sprawią, że każdy z obecnych na balu gości 

„Przetańczy całą noc”!  

Serdecznie zapraszamy! 

www.creoart.pl 

 

 

 



Szczegółowe informacje 

Cena biletów:   

koncert  z balem – 595,00zł/osoba 

koncert - 195,00zł/osoba 

 bal - 400,00zł/osoba 

Bilety do nabycia: 

Biuro CreoArt: Rynek Dębnicki 4/1, czynne  Pn–Pt: 11:00-17:00 tel. 604 619 083 

Filmotechnika: Rynek Główny 9, Pasaż Bielaka, czynne Pn-Pt: 10:00-18:00 tel. 12 422 89 45 

www.eventim.pl, www.ebilet.pl 

Informacje oraz zamówienia: tel. 660 502 113   

Informacje dotyczące koncertu sylwestrowego:  

 Rozpoczęcie koncertu - godz.19:00. Otwarcie bram – godz. 18:15. Zakończenie koncertu-  

ok. godz. 21:30. Przed rozpoczęciem koncertu-  powitalna lampka szampana w sali 

teatralnej. Koncert jest jednoczęściowy ( bez przerwy). 

 W koncercie wystąpią: Grażyna Brodzińska (sopran), Wojciech Sokolnicki (tenor) oraz 

Miłosz Gałaj (baryton).  Solistom towarzyszyć będzie orkiestra „Krakowska Młoda 

Filharmonia” pod dyrekcją Tomasza Chmiela oraz pary tańca towarzyskiego centrum 

„Prima Dance”.  Koncert poprowadzi Dariusz Stańczuk z RMF Classic.  

 Informacje dotyczące balu sylwestrowego: 

 Rozpoczęcie balu – godz. 22:00. Otwarcie bram – godz. 21:20. Zakończenie balu: ok. 

godz.  5:00 rano. 

 Stoliki umieszczone są na 3-ech poziomach we foyer ICE Kraków:  

- Poziom F 0 (Parter – na tym samym poziomie co sala balowa) 

- Poziom F1 (Pietro 1 z widokiem  na Wawel) 

- Poziom F2 (Pietro 2 z widokiem na Wawel)  

 Wszystkie stoliki są 12 osobowe.  

 Sala Balowa (sala teatralna) mieści się na Poziomie F 0 (parter)     

 Podczas balu muzykę na żywo zapewnią: Malwina Kusior oraz Rafał Szatan  

w towarzystwie zespołu Creo oraz Grupa Afrojockers . Artyści wykonają największe 

przeboje muzyki taneczno rozrywkowej i z pewnością sprawią, że każdy z obecnych na 

balu gości „Przetańczy cała noc”.  

 Muzykę z sali balowej będzie słychać na każdym poziomie ICE Kraków.  

 Bal Sylwestrowy poprowadzi Dariusz Stańczuk z RMF Classic. 

 O godzinie 24:00 uroczyste powitanie Nowego Roku.  

 Wyśmienite menu w formie uroczystej kolacji serwowanej do stolików zapewni 

MASTERS catering (oficjalny partner gastronomiczny ICE Kraków):   

- 3 daniowa kolacja (przystawka, zupa danie główne ) serwowana ok. godz. 22:00, 

- zimna płyta (przekąski na słono, na słodko- m.in. sałatki, wędliny, sałatki, owoce, ciasta, 

itp.), 

-  kawa, herbata, soki, woda, 

 - nielimitowana ilości napoi bezalkoholowych oraz alkoholowych (wino białe/wino 

http://www.eventim.pl/
http://www.ebilet.pl/


czerwone/wódka/szampan). Inne alkohole będzie można nabyć w barze na terenie 

centrum ICE Kraków.  

- ciepły posiłek  serwowany ok. godz. 2:00  

Szczegółowe menu już wkrótce. 

Informacje o wykonawcach  

 

Grażyna Brodzińska (sopran) – Pierwsza Dama Polskiej Operetki. 

Króluje na scenie i podbija serca publiczności na całym świecie. 

Perfekcyjna w każdym geście, obdarowująca widzów delikatną 

wirtuozerią głosu. Prezentując najwyższy kunszt sztuki wokalnej, 

swoim repertuarem obejmuje zarówno klasykę, musical jak i światowe 

przeboje z gatunku różnych  nurtów muzycznych. Zachwyca widzów 

głosem, elegancją i temperamentem. 

 

Wojciech Sokolnicki (tenor)- solista Teatru Wielkiego w 

Poznaniu. W 2010 roku wygrał przesłuchania konkursowe 

do tytułowej partii w operze „Candide” Leonarda Bernstein’a. Tego 

samego roku zadebiutował nią w Teatro del Giglio we włoskim 

mieście Lucca, pod batutą Maestro Elio Boncompagniego i reżyserii 

Michała Znanieckiego. Jest laureatem nagrody im. Jana Kiepury 

za „Najlepszy Debiut Roku 2010” przyznaną przez Mazowiecki Teatr 

Muzyczny w Warszawie. W czerwcu 2013 roku został zwycięzcą                                             

prestiżowego XV Wielkiego Turnieju Tenorów w Szczecinie. 

  

Miłosz Gałaj (baryton) – solista Opery Bałtyckiej i Warszawskiej 
Opery Kameralnej. Absolwent Wydziału Wokalno-Aktorskiego 
Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki w Gdańsku. Równolegle 
doskonalone umiejętności wykonawstwa muzyki klasycznej  
i musicalowej wpływają na eklektyczny charakter jego działalności 
artystycznej. Stale poszerzany repertuar łączy w sobie bowiem 
dzieła od baroku do współczesności, lirykę wokalną, formy 
kameralne oraz partie operowe i musicalowe. 

 

Krakowska Młoda Filharmonia - Orkiestra Symfoniczna Zespołu Państwowych Szkół 

Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie. Repertuar zespołu jest bardzo 

różnorodny, obejmuje utwory różnych epok, od baroku do muzyki współczesnej, a także muzykę 

operową, operetkową, musicalową oraz muzykę filmową. Znaczącymi wydarzeniami w 

działalności artystycznej orkiestry było premierowe wykonanie Nieszporów Ludźmierskich Jana 

K. Pawluśkiewicza i Leszka A. Moczulskiego, oraz zdobycie w 2013 roku I miejsca w 

Ogólnopolskim Konkursie Orkiestr Szkolnych Szkół Muzycznych II Stopnia, który zorganizowała 

Akademia Filmu i Telewizji w Warszawie przy współudziale Centrum Edukacji Artystycznej oraz 

Programu II Polskiego Radia.  



Tomasz Chmiel - Dyrygent, pianista, aranżer, producent muzyczny. Dwukrotny stypendysta 

Ministerstwa Kultury i Sztuki, wyróżniony Stypendium Twórczym Miasta Krakowa. Jest 

dyrygentem gościnnym Filharmonii Krakowskiej, Rzeszowskiej, Częstochowskiej, Dolnośląskiej, 

Szczecińskiej, NOSPROKU  Współpracuje z Operą Krakowską. Przez lata związany z Teatrem 

Muzycznym w Lublinie, Krakowską Operą Kameralną. Dyrygent Krakowskiej Młodej 

Filharmonii. Poza krajem koncertował w Szwecji, Francji, Niemczech, Holandii, Belgii oraz w 

KoreiPłd. 

 

Dariusz Stańczuk - Dziennikarz, prezenter radiowy, 

konferansjer. Z mikrofonem RMF Classic był m.in. w Londynie, 

Paryżu, Wiedniu, Salzburgu, Berlinie, Sztokholmie i Oslo. 

Przeprowadził wywiady m.in. z aktorami Ingmara Bergmana, 

z Tomem Tykwerem i Davidem Lynchem. Publikował m.in. 

w miesięcznikach "Kino" i "Zwierciadło", w "Didaskaliach i "Ruchu 

Muzycznym". Z wykształcenia muzyk, kuluroznawca, teatrolog 

i filmoznawca, także globetrotter, miłośnik dobrego designu 

i inspirujących soundtracków. 

 

 

 

Malwina Kusior - solistka Teatru Muzycznego Roma. 

Odtwórczyni miedzy innymi głównej roli „Sary” w musicalu 

„Taniec Wampirów” oraz postaci  Eponine w „Nędznikach”. Posiada 

niesamowite umiejętności wokalne oraz charakterystyczny głos, 

który usłyszany raz pozostaje w pamięci. Wdzięk, uroda jak 

również swoboda sceniczna to tylko niektóre atrybuty którymi 

przyciąga do siebie każdą publiczność.  

 

 

Rafał Szatan - utalentowany wokalista jazzowy oraz 

rozrywkowy.  Solista zespołu „RH Plus” oraz „Soul City”. Potrafi on 

w mistrzowski sposób przekonać do siebie każdą publiczność 

gwarantując tym samym świetną zabawę. W jego repertuarze 

znajduje się wiele utworów z róznych gatunkow muzycznych.   Jest 

uczestnikiem popularnych programów telewizyjnych m.in. „Jaka to 

melodia”, „The Voice of Poland” oraz „X Factor”.  

 

 

 



Zespól Creo - składa się  z młodych i utalentowanych muzyków. Profesjonalizm, umiejętności 

oraz radość z grania jaką prezentują, sprawiają że koncerty z ich udziałem mają niepowtarzalny, 

wyjątkowy klimat oraz atmosferę. Zamiłowanie  do muzyki sprawia, że każdy z wykonanych 

wspólnie utworów czy też samodzielny występ solowy przyjmowany jest z niezwykłym 

entuzjazmem oraz obdarowywany gromkimi brawami nawet przez najbardziej wyrafinowaną 

publiczność.  

Afrojockers - to międzynarodowy duet reprezentowany przez DJ Ashraf Lapa i DJ M.De Fan. 

Projekt powstał w 2004 roku i ma za sobą występy w ponad 300 klubach, na festiwalach  oraz co 

roczne profesjonalne tourne po Polsce jak i za granicą, grając w Wielkiej Brytanii, Niemczech, 

Ukrainie, Egipcie oraz w Sudanie.  

 

 

 

 

 

 

 




