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"Warszawski Dzień Extra"
TVP3 WARSZAWA 

MATERIAŁY Z MEDIÓW 

"Piosenka u Ciebie" 
TVP3 LUBLIN

Cafe Silesia 
Katowice

ATV TELEWIZJA INTERNETOWA"Kultura na dzień dobry" ATV TELEWIZJA INTERNETOWA

https://www.youtube.com/watch?v=bzh74plsfuU&t=91s
https://www.youtube.com/watch?v=JHl9XXAJigk
https://www.youtube.com/watch?v=dGfxVbRw-PA&t=11s
https://www.canva.com/design/DAFPsmLjw-k/edit
https://www.youtube.com/watch?v=WoPtvzpTdmA&t=195s
https://www.youtube.com/watch?v=_NaAig-lnd8&t=315s


Urodził się w Prudniku (woj. opolskie). Ukończył Studio Piosenki przy PrudnickimUrodził się w Prudniku (woj. opolskie). Ukończył Studio Piosenki przy Prudnickim
Ośrodku Kultury. Porusza sięOśrodku Kultury. Porusza się    w gatunku muzyki pop - dance, stylizowanej na latachw gatunku muzyki pop - dance, stylizowanej na latach
80-tych. Na swoim koncie ma80-tych. Na swoim koncie ma    wydanych 5 albumów studyjnych. Przez kilka latwydanych 5 albumów studyjnych. Przez kilka lat
współpracował z Jackiem Urbaniakiem, znanym polskim muzykiem, specjalistąwspółpracował z Jackiem Urbaniakiem, znanym polskim muzykiem, specjalistą
muzyki dawnej i wieloletnim szefem zespołu „Ars Nova”. 19 grudnia 2003 roku namuzyki dawnej i wieloletnim szefem zespołu „Ars Nova”. 19 grudnia 2003 roku na
Zamku Królewskim w Warszawie wystąpił w prestiżowym koncercie z okazjiZamku Królewskim w Warszawie wystąpił w prestiżowym koncercie z okazji
wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, wspólnie z zespołem muzyki dawnej „Arswstąpienia Polski do Unii Europejskiej, wspólnie z zespołem muzyki dawnej „Ars
Nova” oraz światowej sławy sopranistką - Anną Mikołajczyk.Nova” oraz światowej sławy sopranistką - Anną Mikołajczyk.    Na przełomieNa przełomie
2007/2008 wystąpił w trzech koncertach kolęd z udziałem Jerzego Połomskiego i2007/2008 wystąpił w trzech koncertach kolęd z udziałem Jerzego Połomskiego i
Wojciecha Siemiona, w oprawie muzycznejWojciecha Siemiona, w oprawie muzycznej    zespołu muzyki dawnej „Ars Nova”.zespołu muzyki dawnej „Ars Nova”.  

Występował wspólnie z wieloma artystami polskiej sceny muzycznej między
innymi: Jerzym Połomskim, Anną Mikołajczyk, Wojciechem Siemionem.

DARIUSZ GAJDADARIUSZ GAJDA
(Kompozytor, autor tekstów i wokalista).(Kompozytor, autor tekstów i wokalista).

Jest wykonawcą, kompozytorem i autorem tekstów, wokalistą, a także członkiem ZwiązkuJest wykonawcą, kompozytorem i autorem tekstów, wokalistą, a także członkiem Związku
Artystów Scen Polskich (ZASP) i ZAiKS. Wielokrotnie nominowany do "OSOBOWOŚCI ROKU" wArtystów Scen Polskich (ZASP) i ZAiKS. Wielokrotnie nominowany do "OSOBOWOŚCI ROKU" w
kategorii Kultura.kategorii Kultura.
  Jego utwór "Noc moich marzeń" został zakwalifikowany do wstępnychJego utwór "Noc moich marzeń" został zakwalifikowany do wstępnych

preselekcji Eurowizji 2020.preselekcji Eurowizji 2020.

https://pl.wiktionary.org/wiki/mi%C4%99dzy


KRZYSZTOF RYDZELEWSKIKRZYSZTOF RYDZELEWSKI
(wokalista, laureat wielu (wokalista, laureat wielu międzynarodowychmiędzynarodowych

konkursów muzycznych).konkursów muzycznych).

Urodził się w Warszawie. W roku 2000 uczęszczał do Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im.Urodził się w Warszawie. W roku 2000 uczęszczał do Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im.
Fryderyka Chopina w Warszawie, gdzie zdobył warsztat i doskonalił swój głos.Fryderyka Chopina w Warszawie, gdzie zdobył warsztat i doskonalił swój głos.    Laureat ZłotegoLaureat Złotego
liścia Retro im. Mieczysława Fogga (2014). W 2015 roku zdobył I miejsce na Międzynarodowymliścia Retro im. Mieczysława Fogga (2014). W 2015 roku zdobył I miejsce na Międzynarodowym
konkursie poświęconym twórczości Anny German. Uhonorowany Srebrnym Medalem nakonkursie poświęconym twórczości Anny German. Uhonorowany Srebrnym Medalem na
Międzynarodowym Festiwalu „Chorus Inside Summer” we Włoszech (2016) oraz statuetkąMiędzynarodowym Festiwalu „Chorus Inside Summer” we Włoszech (2016) oraz statuetką
„Bielańskiego Wolontariusza Roku” za liczne koncerty dla seniorów Stowarzyszenia Vis Major oraz„Bielańskiego Wolontariusza Roku” za liczne koncerty dla seniorów Stowarzyszenia Vis Major oraz
ośrodków pożytku publicznego w dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Współorganizator koncertuośrodków pożytku publicznego w dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Współorganizator koncertu
„Artyści dla niepełnosprawnych”, który odbył się w 2019 roku w Polskim Radiu im. Lutosławskiego.„Artyści dla niepełnosprawnych”, który odbył się w 2019 roku w Polskim Radiu im. Lutosławskiego.
Pomysłodawca projektów artystycznych: „Serce dla Serca” i „Sztuka jest kobietą” oraz „GloriaPomysłodawca projektów artystycznych: „Serce dla Serca” i „Sztuka jest kobietą” oraz „Gloria
Victis”. Victis”. Śpiewa piosenki w stylu retro i współczesne. Członek Zarządu w sekcji Estrady ZwiązkuŚpiewa piosenki w stylu retro i współczesne. Członek Zarządu w sekcji Estrady Związku
Artystów Scen Polskich ZASPArtystów Scen Polskich ZASP                                              

Uczestnik wielu programów telewizyjnych, takich jak:

https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFC_enPL716PL716&sxsrf=ALiCzsY1AxpIM7C9qUcERoVXnqLn8Y4DkQ:1666538284500&q=mi%C4%99dzynarodowych&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwje3c7z0vb6AhUjDRAIHa85AHkQkeECKAB6BAgHEAE


PROPONOWANE PROGRAMY ARTYSTYCZNEPROPONOWANE PROGRAMY ARTYSTYCZNE

"ZŁOTE PRZEBOJE Z TAMTYCH LAT"- 
znane i lubiane przeboje z lat 60-tych i 80-tych

"PO PROSTU MIŁOŚĆ" - koncert Walentynkowy

"ŚWIATOWE HITY PO POLSKU" - Zawiera popularne przeboje zagranicznych list przebojów, między innymi takich
artystów , jak: Abba, Romina Power i Albano, Demis Roussos , Boney M, Shakin' Stevens, oraz Joe Dassin)

"DAJ MI TĘ NOC" - polskie przeboje muzyki tanecznej

LEĆ KOLĘDO, LEĆ - staropolskie kolędy  i piosenki świąteczne

JARZĘBINO CZERWONA
- Przeboje ludowe,cygańskie, kresowe 

"O MÓJ ROZMARYNIE" - pieśni wojskowe i pariotyczne 

https://www.youtube.com/watch?v=f4LKlOyC-To


„Gdzie się podziały tamte prywatki”, „To były piękne dni”,"Serduszko puka w rytmie cza cza"
"Beata z Albatrosa" , "Białe łabędzie" , „Radość najpiękniejszych lat”, czy "Dwadzieścia lat a może mniej"

 

"ZŁOTE PRZEBOJE Z TAMTYCH LAT"- 
znane i lubiane przeboje z  lat 60,80-tych

Czas trawania: 1 godzina 30 min
podkład muzyczny + śpiew na żywo

 

Recital zespołu KaDar oparty na muzyce lekiej i przyjemnej. Zawiera przeboje z lat 60-tych,80-tych. Artyści
zaproszą publiczność do wspólnej zabawy i śpiewania. Wsród piosenek znajdują się takie przeboje jak:

KONTAKT
661 505 015
zespol.kadar@gmail.com

www.zespolkadar.pl
Honorarium do indywidualnego uzgodnienia 

https://www.youtube.com/watch?v=gt_Qkvo-sxw
https://context.reverso.net/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/znajduj%C4%85+si%C4%99


"PO PROSTU MIŁOŚĆ" 
- Koncert Walentynkowy

 "Miłość ci wszystko wybaczy" , "Żeby szczęśliwym być"  , "Gdy mi Ciebie zabraknie" , 
"Od nocy do nocy" , "Ze starej płyty" , "Granica" , "Bo z dziewczynami"

Recital zespołu KaDar oparty na muzyce lekiej i przyjemnej. Zawiera najpiekniejsze piosenki o miłości. Artyści
zaproszą publiczność do wspólnej zabawy i śpiewania. Wsród piosenek znajdują się takie przeboje jak:

Czas trawania: 1 godzina 30 min
podkład muzyczny + śpiew na żywoKONTAKT

661 505 015
zespol.kadar@gmail.com

www.zespolkadar.pl
Honorarium do indywidualnego uzgodnienia 

https://www.youtube.com/watch?v=SIBGcCNR0SU
https://context.reverso.net/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/znajduj%C4%85+si%C4%99


ŚWIATOWE HITY PO POLSKU - WŁOSKIE, GRECKIE,
ANGIELSKIE, FRANCUSKIE, LATYNOSKIE

Czas trawania: 1 godzina 30 min
podkład muzyczny + śpiew na żywo

 
KONTAKT
661 505 015
zespol.kadar@gmail.com

www.zespolkadar.pl

Recital zespołu KaDar oparty na muzyce lekiej i przyjemnej. Zawiera popularne przeboje zagranicznych list
przebojów, miedzy innymi takich artystów , jak: Abba, Romina Power i Albano, Demis Roussos , Boney M,

Shakin' Stevens, oraz Joe Dassin
Artyści zaproszą publiczność do wspólnej zabawy i śpiewania. Wsród piosenek znajdują się

takie przeboje jak:

"Lambada" , "Ballada Peruwiańska" , "Felicita" , "Comment ca va", "Mamma mia" 

Honorarium do indywidualnego uzgodnienia 

https://www.youtube.com/watch?v=B5dgkrIgn6o
https://www.youtube.com/watch?v=f4LKlOyC-To
https://context.reverso.net/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/znajduj%C4%85+si%C4%99


Recital zespołu KaDar oparty na muzyce lekiej i przyjemnej. Zawiera popularne przeboje disco miedzy
innymi takich artystów jak : Bolter, Krzysztof Krawczyk, Janusz Laskowski, Top One, Boys  oraz ''Happy
End'', Artyści zaproszą publiczność do wspólnej zabawy i śpiewania. Wsród piosenek znajdują się takie

przeboje jak:

Czas trawania: 1 godzina 30 min
podkład muzyczny + śpiew na żywo

KONTAKT
661 505 015
zespol.kadar@gmail.com

www.zespolkadar.pl

"Daj mi te noc" , "Jesteś Szalona" , "Wolność" , "Jak się masz kochanie",
"Czarownica", "Przez twe oczy zielone" , "Kolorowe jarmarki"

"DAJ MI TĘ NOC" - polskie przeboje muzyki tanecznej

Honorarium do indywidualnego uzgodnienia 

https://www.youtube.com/watch?v=bUMy_Ly6odk
https://www.youtube.com/watch?v=f1tLAyHYnr4
https://context.reverso.net/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/znajduj%C4%85+si%C4%99
https://context.reverso.net/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/znajduj%C4%85+si%C4%99


Recital zespołu KaDar oparty na muzyce lekiej i przyjemnej. Zawiera popularne przeboje Muzyki
biesiadnej oraz kresowej i cygańskiej Artyści zaproszą publiczność do wspólnej zabawy i

śpiewania. Wsród piosenek znajdują się takie przeboje jak:

Jarzębino Czerwona
- Przeboje Ludowe,Cygańskie, Kresowe 

"Hej sokoły" , "Cyganeczka Zosia" , "My Cyganie" , "Na dansingu tańczą goście",
"Żułte tulipny", "Zabrałaś serce moje" , "Poszła karolinka do Gogolina" , "Biały miś" , "Czerwone jagody" ,"Biała mewa" 

www.zespolkadar.pl

KONTAKT
661 505 015
zespol.kadar@gmail.com

Czas trawania: 1 godzina 30 min
podkład muzyczny + śpiew na żywo

 

Honorarium do indywidualnego uzgodnienia 

https://context.reverso.net/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/znajduj%C4%85+si%C4%99
https://www.youtube.com/watch?v=8fJwQthO9gA&t=10s


Recital zespołu KaDar oparty na muzyce lekiej i przyjemnej. Kolędy i  polskie oraz i piosenki świąteczne  z
repertuaru światowego.   wspólne śpiewanie wprowadzą uczestników koncertu w klimat aury

świątecznej. Nie zabraknie kolęd bliskich sercu i duszy. Wsród piosenek znajdują się takie utwory jak:

www.zespolkadar.pl

KONTAKT
661 505 015
zespol.kadar@gmail.com

Czas trawania: 1 godzina 30 min
podkład muzyczny + śpiew na żywo

"Bóg się rodzi" , "Przybieżeli do Betlejem" , "Betlejemskie Pole" , "Cicha noc",
"Wród nocnej ciszy", "Nuż my dziś krześcijani" , "Każde stworzenie" , "Dzwonki sań" oraz Leć koledo, leć "

LEĆ KOLĘDO, LEĆ - staropolskie kolędy  i piosenki świąteczne

Honorarium do indywidualnego uzgodnienia 

https://www.youtube.com/watch?v=V2noRkkJecU


O mój rozmarynie - pieśni wojskowe i pariotyczne 

www.zespolkadar.pl

KONTAKT
661 505 015
zespol.kadar@gmail.com

Czas trawania: 1 godzina 30 min
podkład muzyczny + śpiew na żywo

 

Recital zespołu KaDar oparty na muzyce lekiej i przyjemnej. Zawiera popularne
pieśni z rónych okresów dziejowych Artyści zaproszą publiczność do wspólnej .

Wsród piosenek znajdują się takie pieśni jak:

"Serce w plecaku" , "Legiony" , "Szara piechota" , "Dziś do Ciebie przyjść nie moge",
"Rota", "Marsz pierwszego kopusu" , "Rozkwitały pąki białych róż" ,"O mój rozmarynie czy "Boże coś Polske" 

com

Honorarium do indywidualnego uzgodnienia 

https://www.canva.com/design/DAFPsmLjw-k/edit


Tekst akapitu

Wydane projekty



plakaty  z koncertów 



KONTAKTKONTAKT

661 505 015661 505 015661 505 015
E-MAIL : zespol.kadar@gmail.comE-MAIL : zespol.kadar@gmail.comE-MAIL : zespol.kadar@gmail.com


