KAPELA PODWÓRKOWA „u ANDRZEJA”

MOK KŁOBUCK
OFERTA KŁOBUCKIEJ KAPELI FOLKLORU MIEJSKIEGO

„u ANDRZEJA”
Szanowni Państwo ,
Pragniemy zainteresować Was, jako organizatorów imprez,
naszą ofertą związaną
z działalnością koncertową
Kłobuckiej Kapeli Folkloru Miejskiego ,,U Andrzeja”

Kłobucka Kapela Podwórkowa „U Andrzeja” to zespół folkloru miejskiego,tworzący
i wykonujący muzykę o zróżnicowanym charakterze dostosowanym do warunków
i potrzeb organizacyjnych. Utworzona została jesienią 1998 roku, pod patronatem
Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku.
Inicjatorem i założycielem grupy jest absolwent instytutu muzyki wydziału wychowania
artystycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie - Andrzej Jelonek.
Kapela w swym repertuarze posiada zróżnicowane utwory pod względem charakteru
i tematyki. Są to szlagiery starej Warszawy, utwory Stanisława Grzesiuka, przez wiele
lat skazane na zapomnienie piosenki lwowskie, utwory biesiadne, popularne, ballady
miłosne, reﬂeksyjne, okolicznościowe oraz własne, które opowiadają o Kłobucku.
Ta grupa utworów, jest wynikiem twórczości lokalnej. Dokumentują one uroki i codzienne
życie miasta, w autentyczny sposób oddając klimat oraz najbardziej charakterystyczne
jego cechy. Kapela często sięga również po zapomniane, ale wciąż pełne uroku, dawne
piosenki czy melodie, aby ich wesołym, acz nieco melancholijnym czarem urzekać grono
swoich słuchaczy. Oferujemy Państwu :
- koncerty plenerowe, halowe, kameralne,
- występy na Dni Miasta,
- pikniki rodzinne,
- imprezy ﬁrmowe,
- akcje promocyjne,
- kampanie reklamowe,
- jubileusze, kolacje
- oprawę uroczystości ﬁrmowych, rodzinnych, miejskich.
Z uwagi na różnorodność charakteru organizowanych przez Państwa imprez oferujemy
również występy Kapeli ,,U Andrzeja” w tematycznych programach artystycznych.
Kapela oprócz wymienionego repertuaru wykonuje również nowe znane przeboje
opracowane i zaaranżowane na instrumentarium Kapeli. Prezentowanym utworom
podczas występów towarzyszą pikantne dowcipy i skecze.
Zapraszamy do współpracy agencje koncertowe, rozgłośnie radiowe, prasę,
wydziały kultury urzędów miejskich, organizatorów plenerowych imprez rodzinnych,
działy promocji oraz wszystkich zainteresowanych.
Zapraszamy do wspólnej zabawy z Kapelą ,,U Andrzeja”.

Bądźcie z nami,, bo RAZEM tworzymy kulturę!
Miejski Ośrodek Kultury
im. Władysława Sebyły

w Kłobucku
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www.mokklobuck.pl

