
  

  

  

 

OFERTA KONCERTOWA TEATRU  

MUZYCZNEGO CASTELLO  



   

 



RECITAL TOMASZA BIAŁKA  

„BRUNETKI, BLONDYNKI”  

( czas trwania 60 minut) 

 

Recital, który pragniemy Państwu zaprezentować, to magiczna podróż do świata 

operetki, tańca i humoru. To przygoda, która otwiera przed widownią nieznane 

horyzonty teatru i sceny. Wraz z artystą uciekamy w głąb estrady, poznajemy 

tajniki teatru muzycznego, a to wszystko dzięki światowym przebojom 

operetkowym i musicalowym.  

W tę niezapomnianą podróż zabierze Państwa tenor, reżyser, aktor oraz 

współzałożyciel Teatru Muzycznego Castello – Tomasz Białek, który zaprosi 

widzów do aktywnego udziału w wydarzeniu i wspólnej zabawy.  

 

 
 

 



K O N C E R T   

„OPERETKA NA WESOŁO”  

  

Pełne elegancji i dobrego humoru widowisko, w którym artyści prezentują 

największe przeboje operetkowe, musicalowe oraz pieśni ze światowego 

repertuaru. Dowcipna i pełna ciekawostek konferansjerka która okrasza 

koncert, czyni go oryginalnym i lekkim w odbiorze, bez zbędnego nadęcia i 

nudy. Soliści co rusz porywają publiczność do wspólnego śpiewu i zabawy.  

Artyści Justyna Dyla oraz Tomasz Białek  prezentują najwyższy kunszt 

wokalny i aktorski. Oprócz pięknych kreacji i scenicznego wdzięku soliści 

dysponują niesłychaną łatwością w nawiązywaniu kontaktu z publicznością. 

''Usta milczą, dusza śpiewa'', ''Brunetki, blondynki'', ''Przetańczyć całą noc'', 

to tylko niektóre pozycje z imponującego wachlarza arii, duetów oraz 

piosenek, które artyści mają w posiadaniu swojego repertuaru.  

  

  

  

 



„K O N C E R T  

OPERETKOWO – MUSICALOWY”  

  

„Koncert Operetkowo-Musicalowy” to spotkanie z piękną muzyką i wyjątkowymi 

artystami. Anna Pieszka i Tomasz Białek to jeden z nielicznych duetów, który z 

powodzeniem łączy umiejętności wokalne repertuaru operetkowego i 

rozrywkowego. Soliści prezentują najwyższy kunszt wokalny i aktorski. Oprócz 

pięknych kreacji i scenicznego wdzięku para dysponuje niesłychaną łatwością w 

nawiązywaniu kontaktu z publicznością. Soliści wykonają najpiękniejsze utwory z 

popularnych musicali, ale w programie nie zabraknie arii i duetów operetkowych. 

Ze sceny popłyną dźwięki utworu „Memory” z musicalu „Koty”, z mocą zabrzmi 

„Upiór w Operze”, walczykowo rozbuja publiczność duet „ W rytm walczyka” oraz 

„Usta milczą, dusza śpiewa”, a w szampański nastrój wprowadzi wszystkich 

słynny „Czardasz Sylwii” z operetki „Księżniczka Czardasza”. Nie zabraknie takich 

hitów jak: „Brunetki, blondynki” czy „Przetańczyć całą noc”. To zaledwie kilka 

tytułów, które zostaną zaprezentowane podczas wydarzenia.  

  

  



K O N C E R T  

„LATA 20, LATA 30”  

  

Koncert "Lata 20-te, Lata 30-te" to wycieczka do świata muzyki sprzed stulecia. 

Świat ten obfituje w pełne uroku ponadczasowe piosenki znane po dziś dzień. 

Artyści Anna Pieszka oraz Tomasz Białek zaprezentują materiał niezwykle 

zróżnicowany. Zabrzmią bowiem zarówno pełne humoru "Ja się boję sama spać", 

"Brunetki, blondynki", ale również nostalgiczna "Miłość Ci wszystko wybaczy", 

czy przepełniony młodzieńczym romantyzmem duet "Deszcz".   

Zapraszamy do wspólnego przeżycia tej niesamowitej podróży w czasie do chwili, 

w której poziom muzyki popularnej mierzono jej wartością tekstową i muzyczną. 

Rozsiądźmy się wygodnie, zamknijmy oczy i... "Powróćmy jak za dawnych lat"...  

  

  
  

  

 

 



RECITAL TOMASZA BIAŁKA „BRUNETKI, BLONDYNKI” 

Czas trwania : 60 minut  

Cena : 2200 netto + 23%VAT  

                              Cena obejmuje nagłośnienie i obsługę akustyka  

 

 

KONCERTY  „OPERETKA NA WESOŁO”, 

” KONCERT OPERETKOWO-MUSICALOWY”, „LATA 20, LATA 30” 

( Czas trwania : ok 75 minut ) 

 

 

OPCJA I 

Duet solistów : sopran, tenor 

       4000 netto + 23% VAT 

Cena obejmuje nagłośnienie i obsługę akustyka 

 

OPCJA II 

Duet solistów : sopran, tenor 

Konferansjer 

4500 netto + 23% VAT 

Cena obejmuje nagłośnienie i obsługę akustyka 

 

 

 

  

 


