Koncerty zimowo-wiosenne 2020 Szamotulskiego Ośrodka Kultury

22 stycznia godz. 19.00 Operetka pt. „Z nutką humoru”
Bilety w przedsprzedaży 29 zł, w dniu koncertu 39 zł.
26 stycznia godz. 19.00 Proletaryat
Tych Panów przedstawiać nie trzeba ;-) Po dwóch latach, tym razem akustycznie, ponownie
zagrają w Szamotułach!
Bilety w przedsprzedaży 35 zł, w dniu koncertu 45 zł.
9 lutego godz. 19.00 Tara Gayan, Moonrose
Te zespoły może są mniej znane, ale grają wspaniale! To będzie niesamowita podróż po
alternatywnej, nastrojowej muzyce. Twórczość Tara Gayan inspirowana myślą
dalekowschodnich muzyków, poetów i filozofów, pobrzmiewa kinem drogi. W tym bogatym
muzycznym pejzażu usłyszymy vintage’owe barwy gitar, elektronikę, fuzję tematów
indyjskich z zachodnią perspektywą szeroko rozumianej muzyki alternatywnej i rocka.
Wyraźnie przebija się też nutka ambitnego synth popu, z kolei w warstwie tekstowej pojawia
się mozaika języków.
Moonrose to zespół łączący angielską werwę i skandynawską przestrzeń. Muzycy nagrali do
tej pory dwie epki.
Oba zespoły są w przededniu premiery swoich debiutanckich płyt.
Bilety w przedsprzedaży 9 zł, w dniu koncertu 15 zł.
13 lutego godz. 19.00 Operetka pt. „Najpiękniejsze arie i duety miłosne”
Bilety w przedsprzedaży 35 zł, w dniu koncertu 45 zł.
19 lutego godz. 19.00 Maciej Balcar
Artysta, od prawie 20 lat, jest wokalistą grupy Dżem. Podczas lutowej trasy koncertowej
muzycy zgrabnie będą żonglować stylami i bawić się dźwiękami, wciągając słuchaczy w
niesamowity klimat, gdzie blues i folk łączy się z poezją i piosenką autorską. Maciek Balcar
Band poza liderem tworzą: Jan YAHOO Galach - skrzypce elektryczne, mandolina, gitara
akustyczna, cajon, Krzysztof FLIPPER Krupa - cajon, perkusja, instrumenty perkusyjne, Maciej
MONKEY Mąka - gitara, śpiew i Piotr QUENTIN Wojtanowski - gitara basowa, śpiew.
Bilety w przedsprzedaży 39 zł, w dniu koncertu 49 zł.

23 lutego godz. 19.00 Katarzyna Zaraś i Krzysztof Łączkowski
Zapraszamy na recital zdolnej młodej wokalistki Katarzyny Zaraś przy akompaniamencie
Krzysztofa Łączkowskiego, laureatów w kategorii poezji śpiewanej Ogólnopolskiego Turnieju
Sztuki Ożywiania Słowa o Laur Rodu Górków. Podczas koncertu pt. "Podróż przez życie"
usłyszymy utwory m.in. takich artystów jak Czesław Niemen, Mannam, Krystyna Prońko,
Sting, Dawid Podsiadło.
Wstęp za okazaniem darmowych wejściówek dostępnych w kasach ośrodka, kina i przed
koncertem.
1 marca godz. 19.00 Lipali
Zespół powraca do Szamotuł w akustycznej odsłonie z nową płytą i nową energią. Będzie się
działo ☺
Bilety w przedsprzedaży 35 zł, w dniu występu 45 zł.
9 marca godz. 19.00 Krzysztof Daukszewicz
To będzie kolejny koncert charytatywny z cyklu „Gramy i pomagamy” z Rotary Club
Szamotuły. K. Daukszewicz to satyryk, felietonista, tekściarz, poeta, piosenkarz, gitarzysta i
kompozytor. Usłyszymy najnowszy, na bieżąco aktualizowany, autorski program artysty.
Satyryk opisuje i wyśmiewa absurdy, do których dochodzi na co dzień w kraju nad Wisłą.
Każdy występ może różnić się od poprzedniego, w zależności od tego, co akurat dzieje się w
świecie polityki.
Cegiełki o wartości 40 zł do nabycia z Napoleon Cafe Szamotuły
15 marca godz. 19.00 Jagodziński Trio & Agnieszka Wilczyńska „Tribute to Komeda”
Mistrzowie jazzu wykonają kompozycje Komedy do tekstów W. Młynarskiego i A. Osieckiej!
Andrzej Jagodziński, znakomity pianista i aranżer, mający na swoim koncie sukcesy na
polskiej i międzynarodowej scenie muzycznej, zdobywca dwóch Fryderyków, podjął się
niezwykłego zadania – zaaranżowania na nowo utworów Krzysztofa Komedy. Do współpracy
zaprosił znakomitą wokalistkę jazzową, także laureatkę Fryderyka, Agnieszkę Wilczyńską
oraz wyjątkowych muzyków: Czesława Bartkowskiego – perkusja i Adama Cegielskiego –
kontrabas.
Bilety w przedsprzedaży 39 zł, w dniu koncertu 49 zł.

22 marca godz. 19.00 Retro Melodie ”Bursztyny. Mała Orkiestra Dancingowa”
– Piotr Szczepanik
Z wielkim poszanowaniem dla tradycji trzech wybitnych artystów stworzyło nowe aranżacje
piosenek z repertuaru Piotra Szczepanika. Mieszanka scenicznej charyzmy i skromności dała
bardzo interesujący efekt. Wystąpią dla Państwa: Olga Stopińska (wokal), Michał Marecki
(pianino) i Filip Jurczyszyn (gitara basowa).
Bilety w przedsprzedaży 25 zł, w dniu koncertu 35 zł.
29 marca godz. 19.00 Operetka pt. „Operetkowa petarda przebojów”
Usłyszycie Państwo najpiękniejsze i najznakomitsze melodie muzycznego króla walca J.
Straussa jak również E. Kalmana, F. Lehara, P. Abrahama. Zabrzmią duety wszechczasów:
"Usta milczą, dusza śpiewa" "Co się dzieje, oszaleję", "W rytm walczyka", "Myszko, to była
piękna noc", wspaniałe arie: "Aria ze śmiechem", popisowe utwory instrumentalne, jak i
piosenki z repertuaru Jana Kiepury: "Brunetki, blondynki" oraz duety musicalowe, a to
wszystko podane na najwyższym poziomie.
Bilety w przedsprzedaży 35 zł, w dniu spektaklu 45 zł.
5 kwietnia godz. 19.00 Róże Europy
Koncertem kolejnej legendy rocka kończymy ten sezon koncertowy. Usłyszymy takie
przeboje jak „Mamy dla was kamienie”, „Rock’n’rollowcy”, „Radio młodych bandytów”, czy
"Jedwab".
Bilety w przedsprzedaży 35 zł, w dniu spektaklu 45 zł.

Bilety dostępne w kasach ośrodka, kina i na stronie
www.szok.info.pl
Wszystkie koncerty odbędą się w kinie „Halszka” w Szamotułach

