25 marca godz. 19.00 Pięć Dwa
Poznańska legenda hip-hopu pierwszy raz w Szamotułach! Do niedawna nazywali się Pięć
Dwa Dębiec. Ciągle nagrywają, koncertują, a lider Hans jest znany także z występów z
Luxtorpedą.
https://www.youtube.com/watch?v=APrY6L0Z6e0
Bilety w przedsprzedaży 19 zł, w dniu koncertu 29 zł.
29 marca godz. 19.00 Operetka „Przeboje światowe”
Artyści scen poznańskich wykonają znane przeboje operetkowe i musicalowe oraz wiele
znanych piosenek śpiewanych na całym świecie.
Bilety w przedsprzedaży 29 zł, w dniu koncertu 39 zł.
1 kwietnia godz. 19.00 Sorry Boys
Trzeci album grupy zatytułowany „Roma” ukazał się w listopadzie 2016 roku. Napisany w
połowie po polsku i angielsku, emanuje charakterystycznym dla zespołu bogactwem
muzycznych światów i kontekstów. Sorry Boys występowali na najważniejszych polskich
festiwalach: Open’er, Tauron Nowa Muzyka, Jarocin, Spring Break. Teraz czas na Szamotuły!
https://www.youtube.com/watch?v=2pcShBVoCig
Bilety w przedsprzedaży 39 zł, w dniu koncertu 49 zł.

22 kwietnia godz. 19.00 Tenzing Norgay
Ten zespół to odkryta przez nas szamotulska perełka, o której już niedługo będzie głośno w
całej Polsce! Na scenie usłyszymy grane na żywo sample poszerzone o brzmienie
instrumentów z interesującym wokalem. Ich autorska muzyka została doceniona na
konkursie Beatbatlle i przez poznańską publiczność. Co się kryje za utworami „Krystyna”,
„Łysy” czy „Grzechu odpuść”? Dowiecie się słuchając materiału z ich debiutanckiego
materiału (premiera płyty podczas koncertu). Zespół tworzą: Jarek Bogacki „Robak”, Piotr
Ruciak „Drut”, Janek Suwalski, Łukasz Kwaśny i Patryk Kraśniewski „Wąski”.
Bilety w przedsprzedaży 9 zł, w dniu koncertu 15 zł.
29 kwietnia godz. 19.00 Voo Voo
Tego zespołu przedstawić nie trzeba. To będzie już ich trzeci występ na naszej scenie. Zespół
będzie promował nową płytę. Obecność obowiązkowa!
https://www.youtube.com/watch?v=IK4YfkJEwQk
Bilety w przedsprzedaży 39 zł, w dniu koncertu 49 zł.
Organizator: Szamotulski Ośrodek Kultury
Bilety na wszystkie koncerty do kupienia na stronie szok.info.pl/bilety-on-line/ lub w kasach
ośrodka i kina.

Za nami:
21 stycznia godz. 19.00 Krzysztof Zalewski
Artysta pojawi się na rozpoczęcie naszego sezonu koncertowego w ramach trasy promującej
wydany niedawno doskonały album „Złoto”.
Bilety w przedsprzedaży 35 zł, w dniu koncertu 45 zł.

25 stycznia godz. 19.00 Operetkowy Koncert Karnawałowy w wykonaniu solistów Teatru
Narodowego z Kijowa.
Bilety w przedsprzedaży 35 zł, w dniu koncertu 45 zł.
5 lutego godz. 19.00 Renata Przemyk Akustik Trio
To będzie jeden z dwóch pięknych powrotów na naszą scenę w tym sezonie. Usłyszymy
kameralny koncert w wykonaniu uwielbianej w Szamotułach Renaty Przemyk w
towarzystwie świetnych instrumentalistów.
Bilety w przedsprzedaży 45 zł, w dniu koncertu 55 zł.
18 luty godz.18.00 Hot Water, support Sama River Blues
Mamy powrót w wielkim stylu zespołu bluesowego Hot Water z nową płytą i ich pierwszy
koncert w Szamotułach! Tego nie mogą przegapić fani dobrego grania. Tym bardziej, że na
rozgrzewkę wystąpi miejscowa SRB.
Bilety w przedsprzedaży 25 zł, w dniu koncertu 35 zł.
23 luty godz. 19.00 Czesław Śpiewa Solo Act
Będzie to połączenie monodramu, stand-upu i koncertu. Polska widziana z perspektywy
podwójnego emigranta, żyjącego między Danią a Polską, kochającego absurdy obu tych
krajów i patrzącego na wszystko z humorem. Historie z życia Czesława, opowiedziane za
pomocą największych jego, zagranych na żywo hitów. Śpiewane. Śmieszne. Wzruszające.
Niezwykle aktualne.
Bilety w przedsprzedaży 39 zł, w dniu koncertu 49 zł.
26 luty godz. 17.00 Krzysztof Daukszewicz
Satyryk, felietonista, tekściarz, poeta, piosenkarz, gitarzysta i kompozytor wystąpi w ramach
cyklu charytatywnych koncertów organizowanych przez Rotary Club Szamotuł z
Szamotulskim Ośrodkiem Kultury.
Cegiełki o wartości 50 zł upoważniające do wstępu można kupić w „Cafe Napoleon” w
Szamotułach przy ul. Kościelnej i przed koncertem.
1 marca godz. 18.00 (nowy termin) Koncert operetkowy „Gdybym był bogaczem”
Proponujemy wyjątkową gratkę dla miłośników muzyki żydowskiej, opartą na motywach
kultowego musicalu „Skrzypek na dachu”. Wyjątkowi artyści scen polskich przeniosą
słuchaczy do świata, którego już nie ma, a który przez setki lat współtworzył kulturowy
krajobraz naszego kraju. Całość dopełni mistrzowska kreacja Andrzeja Lajborka, aktora
Teatru Nowego w Poznaniu.
Bilety w przedsprzedaży 29 zł, w dniu koncertu 39 zł.

8 marca godz. 19.00 Zenon Laskowik i Kabareciarnia
Zenon Laskowik to jeden z najsłynniejszych polskich satyryków i artystów kabaretowych.
Twórca cieszącego się wielką popularnością w okresie PRL kabaretu „Tey”. Przez wiele lat
występował w duecie najpierw z Krzysztofem Jaślarem, Januszem Rewińskim, a następnie
Bohdanem Smoleniem. U nas wystąpi z programem estradowym „Spotkanie kolesiów”. W
programie sprawy aktualne, skecze, monologi, piosenki i scenki.
https://www.youtube.com/watch?v=uH6hbTFoVsM
Bilety w przedsprzedaży 55 zł, w dniu występu 65 zł.
11 marca godz. 19.00 Tribute to Amy Winehouse
- Występując pod hasłem: Tribute to Amy Winehouse, mamy na celu oddanie hołdu wielkiej
artystce i człowiekowi, która przedwcześnie zmarła – mówią artyści - Naszym celem nie jest
kopiowanie Amy, a ukazanie jej twórczości w indywidualny sposób, zachowując swoją
tożsamość.
Jeśli weźmiemy pod uwagę, że wokalistką jest zdolna Agata Gołemberska, a kierownikiem
artystycznym i saksofonistą szamotulanin Rafał Jędruch, to tego wieczoru wszystkie drogi
muszą prowadzić do naszej sali koncertowej ;-).
https://www.youtube.com/watch?v=eUP8zadr0f4
Bilety w przedsprzedaży 25 zł, w dniu koncertu 35 zł.

19 marca godz. 19.00 Rhiannon Celtic Band
Zespół powstał z pasji i miłości do Irlandii i wszystkiego co zielone. Ta wrocławska grupa
czerpie z całego dobrodziejstwa muzyki celtyckiej i szantowej. Idealnie więc aby posłuchać
ich w okolicy Dnia św. Patryka.
https://www.youtube.com/watch?v=2tHfyMGUsjM
Bilety w przedsprzedaży 19 zł, w dniu koncertu 29 zł.

