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Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie 

02.12.2012, godz.18:00. 

PO RAZ PIERWSZY razem na scenie w wyjątkowym koncercie 

Grażyna Brodzińska  

Andrzej Lampert & Marcin Jajkiewicz 
Tancerze „TzG” - Katarzyna Krupa i Cezary Olszewski 

Mateusz Kołakowski-fortepian 

Kamil Skicki – solo skrzypce 

Orkiestra „CREO”  pod dyrekcją Mikołaja Blajdy   

 
Grażyna Brodzińska – niekwestionowana gwiazda Polskiej 

sceny operetkowej i musicalowej. Perfekcyjna w każdym 

geście, podbijająca serca publiczności na całym świecie. 

Andrzej Lampert- utalentowany piosenkarz młodego 

pokolenia, który jako jedyny doskonale sprawdza się  

w repertuarze klasycznym jak  i  popowym. Marcin Jajkiewicz 

– wokalista jazzowy oraz rozrywkowy, określany przez wielu 

jako Polski Frank Sinatra.  

Już 2 grudnia tych niezwykłych artystów będzie można 

podziwiać po raz pierwszy razem na scenie w Teatrze  

im. Juliusza Słowackiego.  Wykonawcom towarzyszyć będą 

tancerze telewizyjnego show „Taniec z Gwiazdami” – 

Katarzyna Krupa i Cezary Olszewski.  Wystąpią również muzycy 

soliści; znakomity pianista Jazzowy - Mateusz Kołakowski i 

wirtuoz gry na skrzypcach – Kamil Skicki oraz 40-sto osobowa 

orkiestra „CREO” pod dyrekcją Mikołaja Blajdy.  

Podczas koncertu będzie można usłyszeć muzykę operową, 

operetkową, musicalową, filmową oraz światowe przeboje, 

całość w oprawie multimedialnej. Będą to miedzy innymi 

czardasz z operetki "Perła z Tokaju", pieśń „O sole Mio”  

oraz aria z opery „Tosca". Niezapomniany przebój Franka 

Sinatry "My Way".  Wzruszające „Memory” z musicalu „Koty” 

oraz „Singing in the rain” z “Deszczowej piosenki”.  Brzmienie 

muzyki filmowej przypomni  tak bardzo lubiany walc z "Nocy  

i dni" i zmysłowe tango z  „Zapachu Kobiety”.  Nie zabraknie 

również duetów  takich jak "Daj mi siebie" z musicalu "Upiór  

w Operze", „Libiamo” z opery  „Traviata”, duetu „Usta milczą 

dusza śpiewa” oraz "Time to say Goodbye". 

Ten wyjątkowy koncert to nie tylko znakomici 

wykonawcy ale również połączenie tańca, światła  

i obrazu, które z pewnością zachwyci każdego! 
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Grażyna Brodzińska – Pierwsza Dama Polskiej 

Operetki. Króluje na scenie i podbija serca 

publiczności na całym świecie. Perfekcyjna  

w każdym geście, obdarowująca widzów delikatną 

wirtuozerią głosu, mistrzyni scenicznego 

wodzenia na pokuszenie. 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. Jak powiedział  Bogusław 

Kaczyński: „Jej pojawienie się na scenie wywołuje 

dreszcz emocji, a potem burzę oklasków. Potrafi 

ona, jak nikt inny, wzruszać i bawić, ujmuje nowoczesnością interpretacji i teatralną 

prostotą, lecz kiedy trzeba zniewala należnym gatunkowi patosem. Dodatkowo potrafi 

obnosić po scenie swoje przepiękne suknie z maestrią godną największych”.    

Andrzej Lampert – utalentowany piosenkarz młodego 

pokolenia, dwukrotny laureat programu „Szansa na 

Sukces”,  znany  przede wszystkim jako wokalista zespołu 

PIN. Na co dzień wykonuje repertuar soft rock i pop, jest 

również doskonale przyjmowany przez publiczność 

w repertuarze klasyczno – operowym i musicalowym. 

Jego interpretacje utworów "Maria" Bernsteina czy aria 

Cavaradossiego z "Tosci" Pucciniego, za każdym razem 

wzbudzają ogromny entuzjazm melomanów. W swoich 

projektach często łączy klasykę z soft rockiem, twierdząc, 

iż może śpiewać zarówno rozrywkę, jak i operę –  

bez uszczerbku dla żadnej z tych dziedzin.  

 

Marcin Jajkiewicz - wokalista jazzowy, musicalowy, 

rozrywkowy określany przez wielu jako Polski Frank 

Sinatra. W 2006 r.  wyśpiewał pierwszą nagrodę  

na festiwalu Jedynki w Sopocie piosenką „Między nami”. 

Jest również wokalistą w zespole Marcina Wyrostka 

(laureata programu „Mam Talent”, „Tango Corazon 

Quintet”), Gościnnie występuje w popularnym 

programie telewizyjnym „Jaka to Melodia”. 
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Organizator: CreoArt Sp. z o.o.  

E-mail: biuro@creoart.pl 

Informacje oraz zamówienia: Tel. 666 874 456 

www.creoart.pl 
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