Zapraszamy do zapoznania się z ofertą artystyczną zespołu PIRAMIDY

Historia wielkiej miłości

i dwa Norwidy

www.rozmowazpiramidami.pl

Opowieść o wielkiej miłości, namiętności i zdradzie. Historie, którymi Adam Mickiewicz żył
wieczorami. A przede wszystkim znakomita, muzyczna podróż

MICKIEWICZ UNPLUGGED… I DWA NORWIDY
- to akustyczny koncert składający się z tekstów Adama Mickiewicza, które zostały tak dobrane, by
zabrzmieć bardzo współcześnie. Staraliśmy się pokazać Mickiewicza nie jako poetę, który jest tylko
symbolem, pomnikiem i autorem „Pana Tadeusza”, ale jako kogoś kto potrafił pisać o miłości
najpiękniej na świecie! Jest czasem wesoło i humorystycznie, czasem nostalgicznie, czasem do
wspólnego pośpiewania z publicznością, czasami tanecznie, czasem nawet wzruszająco, jesteśmy
pewni, że ten koncert spodoba się każdemu i na długo zostanie w pamięci!
Gramy kilkanaście najbardziej znanych wierszy Adama Mickiewicza, jak np. „Do M***”, „Sen”, „Przed
wichrami i szronem”, „Dwa słowa”, „Romantyczność”, „Nieznajomej – dalekiej”, „Zaloty”,
„Stepy akermańskie”, „Pchła i rabin” i wiele innych, a całość uzupełniają utwory Cypriana Kamila
Norwida, w tym legendarna „Moja piosnka - Tęskno mi Panie”.

Z PRZYJEMNOŚCIĄ ZAGRAMY DLA WAS KONCERT W:
- domach kultury, amfiteatrach, klubach, kinach, na scenach plenerowych, ale także w bardzo małych,
kameralnych salach (np. bibliotekach, kawiarniach, szkołach, etc.).

MICKIEWICZ UNPLUGGED –
KLIKNIJ I POSŁUCHAJ

PIRAMIDY: Sen – sł. Adam Mickiewicz, muz. Piotr Kajetan Matczuk

PIRAMIDY: Przed wichrami i szronem – sł. Adam Mickiewicz, muz. Piotr Kajetan Matczuk

Koncert MICKIEWICZ UNPLUGGED wykonują:
Piotr Kajetan Matczuk – śpiew, gitara akustyczna, instrumenty klawiszowe,
Artur Chyb – śpiew, banjo, gitara akustyczna,
Tomasz Imienowski – śpiew, gitara basowa,
Dawid Lipka – śpiew, trąbka,
Tomasz Paszko – śpiew, perkusja
Dorobek zespołu PIRAMIDY stanowią 4 oficjalnie wydane płyty oraz koncerty w wielu miejscach
w Polsce i na świecie, m. in. 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. 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.

KONCERT MICKIEWICZ UNPLUGGED JESTEŚMY W STANIE
ZREALIZOWAĆ NA STANDARDOWYM WYPOSAŻENIU KAŻDEGO
DOMU KULTURY :)
DLA KOGO GRAMY?
Koncert będzie miły w odbiorze dla publiczności w każdym wieku – gramy akustycznie,
wersje „unplugged” spodobają się zarówno młodzieży, dorosłym, jak też osobom starszym!!
-Zespół PIRAMIDY tworzą najzdolniejsi muzycy młodego pokolenia!
- Jesteśmy przyjaźni i miło nastawieni do ludzi, odpowiadamy na wszystkie maile i telefony :)
W małych, kameralnych salach nie musimy nagłaśniać perkusji i trąbki, mogą zabrzmieć
akustycznie. Wszystkie instrumenty mamy we własnym zakresie.

W EUROPIE DOJEDZIEMY WŁASNYM TRANSPORTEM :)

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI :)
ROZMOWA Z PIRAMIDAMI – agencja koncertowa
Piotr Kajetan Matczuk
tel. 600 161 421
e-mail: pkmatczuk@gmail.com
Poszukaj nas także na stronie:
www.rozmowazpiramidami.pl
Do zobaczenia na koncercie!! ;)

Uproszczony rider techniczny:
- Nagłośnienie i oświetlenie powinno być dostosowane do sali – tak żeby było
klimatycznie i nastrojowo :)
- Mikser wyposażony minimum w 10 wejść XLR i 4 wejścia liniowe z kamerą
pogłosową (w razie potrzeby mamy własny stagebox Soundcraft Ui24R)
- W dużych salach 4 monitory odsłuchowe, w małych – do uzgodnienia :)
- Mikrofony na statywach: 4 do perkusji, 1 do trąbki, 5 do wokalu
- Dwie gitary akustyczne, banjo i pianino cyfrowe mają wyjścia liniowe typu
jack – potrzebne 4 linie
- Basista ma własny piec basowy z wyjściem XLR do miksera

