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OFERTA KONCERTÓW DLA POLONII ZAGRANICZNYCH 

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą koncertu zespołu  

PIRAMIDY 
 

WYSTĘPUJĄ: 
Piotr Kajetan Matczuk – instrumenty klawiszowe, śpiew 

Piotr Augustynowicz – gitary 

Dawid Lipka – trąbka 

Tomasz Imienowski – bas 

Tomasz Paszko – perkusja 

 

Zespół PIRAMIDY występuje 

zarówno na bardzo dużych scenach 

(rockowe koncerty np. w C-Halle czy 

Fontanehaus w Berlinie) jak też w 

kameralnych warunkach w 

Ambasadach RP, Konsulatach RP, 

salach konferencyjnych czy aulach 

Szkolnych Punktów Konsultacyjnych 

przy Ambasadach RP.  

Początki koncertów zagranicznych 

zespołu PIRAMIDY to koncerty z 

najbardziej znanymi tekstami Adama 
Mickiewicza, Juliusza Słowackiego w 

rockowych aranżacjach. Obecnie 

koncerty PIRAMID to bardzo szerokie 

spectrum repertuaru, zawierające nie 

tylko teksty polskich romantyków, ale 

też autorskie piosenki zespołu, opowiadające o najważniejszych problemach współczesnego świata. 

PIRAMIDY TO DOSKONAŁA DAWKA ENERGII, EMOCJI I NOWOCZESNEGO BRZMIENIA 
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Najnowsza płyta zespołu PIRAMIDY – ROK WOJNY – opowiada historię świata XX i XXI 

wieku – od II wojny światowej, historii zza Żelaznej kurtyny, historii przemian w Polsce i na 

świecie, aż po ataki terrorystyczne na World Trade Center i obecne konflikty zbrojne, w tym 

wojnę na Ukrainie.  

W EUROPIE JESTEŚMY W STANIE DOJECHAĆ WŁASNYM TRANSPORTEM, NA 
KAMERALNE KONCERTY DYSPONUJEMY WŁASNYM NAGŁOŚNIENIEM I OŚWIETLENIEM 

Dorobek zespołu PIRAMIDY stanowią koncerty w wielu miejscach w Polsce i na świecie, m. in. 
wielokrotnie w Berlinie, w Monachium, w Kolonii, w siedzibie Dowództwa NATO w Brunssum 
(Holandia), w Hadze, w Genewie w Szwajcarii, w Vianden w Luksemburgu czy we Frankfurcie. Zespół 
PIRAMIDY występował na jednej scenie z takimi gwiazdami jak KULT i Kazik Staszewski, Breakout, 
SBB – z Józefem Skrzekiem czy też zagrał w pożegnalnej trasie w Berlinie wspólnie z Budką Suflera. 
PIRAMIDY akompaniują także w różnych projektach teatralnych z czołówką polskich aktorów, m.in. 
stanowią zespół Krzysztofa Tyńca (Teatr Ateneum w Warszawie).  

 

Koncerty zespołu transmitowane były wielokrotnie przez Telewizję Polską, 
zwłaszcza na antenie TVP Polonia. Lider zespołu – Piotr Kajetan Matczuk – jest 

bardzo częstym gościem programu Halo Polonia. 
 

 

 

PRZYKŁADOWE NAGRANIA:  

https://www.youtube.com/watch?v=3-Lk3E85710   - Wszystko miało być inaczej (z płyty ROK WOJNY) 

https://www.youtube.com/watch?v=_iUUHsrq8t4  - Obława z helikopterów (piosenka Jacka Kaczmarskiego) 

https://www.youtube.com/watch?v=kktNZb6NOtk   - Testament mój (wersja solowa) 
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https://www.youtube.com/watch?v=SRp4e-YcKes   - Ballada o Janku Wiśniewskim 

https://www.youtube.com/watch?v=nGTKMrpSrHw – Rozmowa z Markiem Sierockim, dziennikarzem muzycznym 

 

Na koncerty i spektakle w kameralnych salach mamy WŁASNE NAGŁOŚNIENIE I OŚWIETLENIE. 

 Kontakt w sprawie organizacji koncertów tel. 721 630 571 / Ania Matczuk / lub e-mail: 

am.matczuk@gmail.com 

 

Cena koncertu podlega negocjacjom! ☺ Wystawiamy faktury VAT! 

www.rozmowazpiramidami.pl 

 

Nasza strona na facebooku: 

www.facebook.com/piramidyofficial 
 


