W DOBRYM TONIE Z ZULĄ POGORZELSKĄ
MAKABUNDA i KATARZYNA PAKOSIŃSKA

Zapraszamy Państwa do organizacji spektaklu muzycznego, który przeniesie widzów w
przepiękny świat dwudziestolecia międzywojennego.
Jedna z najbardziej lubianych i popularnych polskich aktorek kabaretowych i znakomita
wokalistka Katarzyna Pakosińska, wcieli się w postać - symbol dwudziestolecia
międzywojennego - fantastyczną Zulę Pogorzelską i z towarzyszeniem zespołu Makabunda
przywoła ducha tamtych czasów.
Pojawią się najbardziej rozpoznawalne szlagiery, takie jak m.in.: Spotkajmy się na Nowym
Świecie, Bubliczki, Więcej gazu czy Ja nie mam co na siebie włożyć w nowych, barwnych
aranżacjach. Piosenki uzupełnione będą specjalnie przygotowanymi układami tanecznymi i
scenkami aktorskimi w wykonaniu tancerzy Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu.
Ponadto, pojawią się fragmenty filmu „Romeo i Julcia” z udziałem m.in. Zuli Pogorzelskiej i
Bodo, które będą zapowiadały kolejne utwory. Całość dopełnią specjalnie przygotowane
animacje i wizualizacje, które w spójny sposób będą nawiązywać do treści piosenek.
Spektakl w barwny, lekki i dowcipny sposób przybliży postać Zuli Pogorzelskiej jak również
obyczaje, kulturę i styl dwudziestolecia międzywojennego.
Makabunda to wyjątkowy zespół, który w nowych aranżacjach, przypomina największe
szlagiery tamtego okresu, jednocześnie upamiętniając i pielęgnując pamięć o ich twórcach.
Jest Laureatem Złotego Liścia Retro 2013 za swoją debiutancką płytę „Dla Pani Wszystko”, na
której znalazły się takie utwory jak m.in.
- Ty albo żadna: https://www.youtube.com/watch?v=z-BXgkdoSGQ
- Zakochany Złodziej: https://www.youtube.com/watch?v=heO0ZribWHQ
- Salem Alejkum: https://www.youtube.com/watch?v=t1Vz5A1ISlI (zaśpiewany gościnnie przez
Czesława Mozila)
W zespole są klasyczne instrumenty z tamtego okresu takie jak banjo, akordeon, saksofon,
klawisze czy skrzypce.
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Scenariusz i reżyseria koncertu jest dziełem duetu producenckiego Generalnie Smakowicie Marzena Kopczyńska - Urlich i Michał Gawlicz, którzy od kilku lat przygotowują m.in. największy
w Polsce festiwal w całości poświęcony dwudziestoleciu międzywojennemu - Festiwal Retro
Częstochowa. Tam właśnie gospodarzem muzycznym koncertu finałowego jest zespół
Makabunda. Festiwalu corocznie przyciąga kilka tysięcy słuchaczów. Przez cały dzień odbywają
się pokazy starych samochodów, przedwojennych bicykli, targi staroci, nauka tańców
przedwojennych, koncerty i wiele innych atrakcji. Zwieńczeniem festiwalu jest koncert finałowy, na
którym wspólnie z Makabundą występują gwiazdy muzyki, filmu i teatru. Podczas dwugodzinnego
koncertu wykonywane są szlagiery międzywojnia, z towarzyszeniem tancerzy, animacji video,
fragmentów filmów i z komentarzami gości specjalnych. Do tej pory w koncertach udział wzięli
m.in. Emilia Krakowska, Katarzyna Skrzynecka, Katarzyna Pakosińska, Bohdan Łazuka, Jan
Nowicki, Krzysztof Tyniec, Marian Opania, Joanna Kołaczkowska, Piotr Cyrwus, Marceina i
wielu, wielu innych.
Kilka utworów z tegorocznej edycji, poświęconej Antoniemu Fertnerowi (znakomitemu aktorowi
kina XX-lecia):
Makabunda & Marcelina: https://www.youtube.com/watch?v=I6UP7LogTEQ
Makabunda & Bohdan Łazuka: https://www.youtube.com/watch?v=p5_8lc70ztc
Makabunda & Krzysztof Tyniec: https://www.youtube.com/watch?v=uC_ca8_miMU
Makabunda & Monika Dryl: https://www.youtube.com/watch?v=QSWSK09Zf5c
Zespół występował poza tym na jednym z największych festiwali w Europie - hiszpańskiej Fira
Mediterrania, grał w Studio Polskiego Radia im. Lutosławskiego czy na dziesiątkach imprez
związanych z tematyką lat dwudziestych.
Katarzyna Pakosińska to obdarzona znakomitym poczuciem
humoru artystka kabaretowa, dziennikarka, aktorka i wokalistka.
Współzałożycielka i była członkini Kabaretu Moralnego Niepokoju.
Współpracowała z radiową Trójką.
Katarzyna Pakosińska prócz licznych występów estradowych, ma
na swoim koncie również role filmowe a także spektakle telewizyjne.
Jest autorką i współproducentką serialu dokumentalnego „Tańcząca
z Gruzją” pokazywanego w TVP oraz w gruzińskiej telewizji
publicznej w 2015 r. Dwukrotnie nominowana do tytułu Mistrz Mowy
Polskiej. Bierze udział w licznych akcjach charytatywnych, jest jedną
z ambasadorek organizacji Kwiat Kobiecości. Szerokiej publiczności
znana z bezpretensjonalnego uśmiechu i miłości do Gruzji.
Zapraszamy serdecznie do współpracy. Poniżej orientacyjne warunki,
które jednakże mogą być modyfikowane i uzgadniane indywidualnie.
Koszt: 17000 brutto
Nocleg dla 15 osób
Warunki techniczne podane są w osobnym załączniku.
Kontakt:
Michał Gawlicz
+48 791 800909
mgawlicz@gmail.com
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