Koncerty jesienno-zimowe Szamotulskiego Ośrodka Kultury
23 września, godz. 19.00 Lipali
Sezon koncertowy odpalamy mocnym uderzeniem! Któż nie zna Tomka Lipnickiego i
Illusion? Jego najnowsza muzyczna odsłona jest również porywająca. Niewiele jest polskich
zespołów rockowych grających z taką energią, a zarazem z tak mądrym przekazem w
tekstach.
https://www.youtube.com/watch?v=57Hc9MXrqXo
Bilety w przedsprzedaży 25 zł, w dniu koncertu 35 zł.
1 października, godz. 19.00 Two Timer, suport: The Old Band
W tym okresie co roku zapraszamy fanów bluesa do dobrej zabawy i świętowania Polskiego
Dnia Bluesa. Świętować będziemy w doborowym towarzystwie. Dzień po występie na Rawie
Blues pojawi się na naszej scenie poznański Two Timer, czyli kwintesencja surowego i
brudnego bluesa. Zespół reprezentował Polskę na międzynarodowym festiwalu International
Blues Challenge w Memphis w USA. Wydali dwie ciepło przyjęte płyty. Rozgrzeje Was
wcześniej miejscowa, świetnie brzmiąca kapela rockowo-bluesowa The Old Band.
https://www.youtube.com/watch?v=FTauG0DZkPw
Bilety w przedsprzedaży 19 zł, w dniu koncertu 29 zł
7 października, godz. 20.00 Kękę, support: Zippi x Siekiera
Tego pana fanom polskiego rapu nie trzeba przedstawiać, bo to pierwsza liga. Na supporcie
miejscowi zdolni. Będzie się działo!
https://www.youtube.com/watch?v=JXSb_Algxfc
Bilety w przedsprzedaży 19 zł, w dniu koncertu 29 zł
14 października, godz. 19.00 Julia Marcell
Julia powraca do nas dokładnie po 7 latach! Wtedy zachwyciła jako debiutantka, teraz
zaprezentuje się jako dobrze znana artystka z dorobkiem kilku świetnie przyjętych płyt. Zagra
w kameralnym składzie trio.
https://www.youtube.com/watch?v=dp2po8HRC6k
Bilety w przedsprzedaży 29 zł, w dniu koncertu 39 zł
22 października, godz. 17.00 Operetka „Od czardasza do kankana”
To będzie świetne widowisko z dużą ilością muzyki, tańca i humoru w wykonaniu Teatru
Muzycznego „Iwia”. Zabrzmią najpiękniejsze melodie z operetek: „Wesoła Wdówka”,
„Księżniczka Czardasza”, „Hrabina Marica” i wiele innych. Pośród nich zobaczymy
porywającego choreografią straussowskiego walca, polkę oraz kankana.

Bilety w przedsprzedaży 25 zł, w dniu koncertu 35 zł
29 października, godz. 19.00 The Klenczon Experience
Współtwórca hitu „Dorosłe dzieci” oraz najlepszy polski instrumentalista wg czasopisma
„Teraz Rock” Wojciech Hoffmann - w hołdzie swojemu największemu Idolowi - postanowił
stworzyć grupę muzyczną grającą piosenki tego wspaniałego gitarzysty. Do współpracy
zaprosił Mariusza Bobkowskiego z TURBO oraz Arka Malinowskiego, z którym przez kilka
lat razem występowali w macierzystym zespole Krzysztofa Klenczona „Czerwone Gitary”.
W repertuarze znajdą się piosenki z okresu „Czerwonych Gitar” i „Trzech Koron”.
https://www.youtube.com/watch?v=ssd0lKCJYlQ
Bilety w przedsprzedaży 29 zł, w dniu koncertu 39 zł
5 listopada, godz. 19.00 Wojtek Szczepanik – koncert charytatywny! – Aula Szkoły
Muzycznej w Szamotułach
To jest dla nas objawienie muzyczne tego roku! Młody pianista i kompozytor Wojtek
Szczepanik w swoich autorskich kompozycjach wyczarowuje piękny, muzyczny świat.
Nostalgia opowiadanej muzycznej historii jest wciągająca i urzekająca. Dajcie się zaprosić na
tę niecodzienną podróż, a po niej nic już nie będzie dla Was takie samo ;-) Artysta wydał
dwie znakomite płyty. - Ocena muzyki z albumu Instinct jest formalnością – pisze w recenzji
ostatniej płyty „Instinct” Jonatan Paszkiewicz z All About Music - Wojtek Szczepanik
skomponował utwory, które aspirują do światowego poziomu w swoim gatunku. Zawarte na
płycie dźwięki są odzwierciedleniem całej gamy uczuć i nastrojów. To przede wszystkim
muzyka do odpoczynku – dominuje spokój i harmonia, ale nie brakuje też fragmentów
bardziej żywych – zarówno radosnych, jak i wzbudzających lekki niepokój, co akurat jest
walorem, bo zapobiega monotonii.
Wydarzenie w ramach cyklu charytatywnych koncertów organizowanych przez Rotary Club
Szamotuły i Szamotulski Ośrodek Kultury.
https://www.youtube.com/watch?v=wlMXP4PsIcI
Bilety w cenie 20 zł w kasach ośrodka i kina lub on-line szok.info lub cegiełki o wartości 20
zł upoważniające do wstępu dostępne w „Cafe Napoleon” w Szamotułach przy ul. Kościelnej
i przed koncertem.
15 listopada, godz. 19.00 Operetka "Tenorów dwóch i ona"
Zapraszamy na kolejny koncert operetkowo-operowy.
Bilety w przedsprzedaży 25 zł, w dniu koncertu 35 zł
19 listopada, godz. 19.00 Buslav

Nominowany w tym roku do „Fryderyka” Buslav koncertuje na jednych scenach z Kortezem,
Krzysztofem Zalewskim, Xxanaxx, Flirtini oraz Sonarem. Był także jednym z artystów
Open’er Festival. Buslav to multiinstrumentalista, kompozytor i twórca tekstów. Jego
debiutancki album to projekt odwagi przekroczenia osobistych granic - opowieść o emocjach,
ludzkiej ciekawości i doświadczeniach ujętych w niebanalne dźwięki.
https://www.youtube.com/watch?v=vZ2plcsyw0I
Bilety w przedsprzedaży 19 zł, w dniu koncertu 29 zł
25 listopada, godz. 18.00 Lora Szafran
Artystka w programie „Droga do ciebie” zaprezentuje piosenki Jerzego Wasowskiego i
Jeremiego Przybory. Będzie to jedyna możliwość usłyszenia klasy, z jaką Lora Szafran,
spotyka się z piosenkami z Kabaretu Starszych Panów. Artystce na pianinie towarzyszyć
będzie Wojciech Gogolewski.
https://www.youtube.com/watch?v=iU93ORB9hc0
Bilety w przedsprzedaży 35 zł, w dniu koncertu 45 zł
2 grudnia, godz. 19.00 Piotr Zioła
To młody wokalista i kompozytor charakteryzujący się niezwykle oryginalną barwą głosu.
Jego debiutancki album „Revolving Door” został nagrodzony Fryderykiem 2017 w kategorii
„Fonograficzny Debiut Roku". Płyta utrzymana jest w klimacie muzyki rozrywkowej lat ‘50 i
‘60 czyli okresu, który najbardziej inspiruje Piotra.
https://www.youtube.com/watch?v=AwbxqaI9J54
Bilety w przedsprzedaży 35 zł, w dniu koncertu 45 zł
9 grudnia godz. 20.00 Adam Stachowiak z zespołem
Adam Stachowiak w minionym roku został objawieniem muzycznego show, w którym pod
namową jednego z jurorów po raz pierwszy wykonał własny utwór. Piosenka „Mamo" ma
dzisiaj 11 milionów wyświetleń na YT, a w maju artysta otrzymał za nią „Platynową Płytę”.
Adam pracuje obecnie nad debiutancką płytą, której premiera planowana jest na koniec roku.
Podczas koncertu usłyszymy zarówno znane utwory jak i te które pojawią się na płycie.
https://www.youtube.com/watch?v=HrDNgdV8248
Bilety w przedsprzedaży 29 zł, w dniu koncertu 39 zł
13 grudnia, godz. 17.00 Operetka „Biesiada Wigilijna”
Bilety w przedsprzedaży 25 zł, w dniu koncertu 35 zł
29 grudnia, godz. 19.00 Chilli Crew, support: Pikes

Reggae na koniec roku to już nasza tradycja. Tym razem ciepło w mroźnym klimacie
wprowadzi wybuchowa mieszanka reggae, soul i rocka czyli Chilli Crew z charyzmatyczną
wokalistką Martyną Baranowską. Grupa będzie promowała swoją najnowszą płytę wydaną tej
jesieni.
https://www.youtube.com/watch?v=8AVCR_9CUlg
Bilety w przedsprzedaży 19 zł, w dniu koncertu 29 zł
Organizator: Szamotulski Ośrodek Kultury
Bilety dostępne na www.szok.info.pl lub w kasach ośrodka i kina
Wszystkie koncerty (poza charytatywnym) odbędą się w kinie „Halszka” w Szamotułach

