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Szanowni Państwo,

Krakowski Kwintet Harfowy to zespół założony w 2019 roku, który łączy
nietypowy skład instrumentów: harfę, flet oraz trio smyczkowe. Jako jedyny w
Polsce profesjonalny zespół kameralny o tym składzie, promuje muzykę, która
w ogromnej części została zapomniana bądź nieopublikowana. Kwintet
przywraca do życia twórczość, która łączy francuski impresjonizm z muzyką
polską. Nasza działalność artystyczna pozwala na kontakt z szeroką i
zróżnicowaną publicznością, która licznie odwiedza nasze koncerty oraz śledzi
naszą aktywność w mediach. 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą sponsorską na rok 2022, w którym
planujemy wydanie debiutanckiej płyty "Hommage" z wytwórnią płytową DUX.
Liczymy na owocną współpracę, która przyniesie obu stronom wielką
satysfakcję.



Krakowski Kwintet Harfowy to zespół złożony z flecistki Amelii Lewandowskiej-Wojtuch, harfisty
Adriana Nowaka, skrzypaczki Marii Garsteckiej, altowiolisty Jana Czyżewskiego i wiolonczelisty
Pawła Czarakcziewa. Za sprawą wspólnej inicjatywy członkowie kwintetu dzielą się pasją
koncertując na scenach w Polsce i za granicą, osiągając również sukcesy na konkursach
międzynarodowych (II nagroda na VII Iberian Contest of Chamber Music with Harp w Madrycie w
2019 r. Nagroda Specjalna na 3rd Vienna International Music Competition).
 
Krakowski Kwintet Harfowy, jako jedyny w Polsce profesjonalny zespół kameralny o tym
nietypowym składzie, promuje muzykę kameralną stworzoną dla legendarnego Quintette
Instrumental de Paris. Formację charakteryzuje "miękkość interpretacji francuskiej" (cyt. Isabelle
Perrin) oraz "pełnia i różnorodność brzmienia dorównująca orkiestrze symfonicznej" (cyt. Margit
Anna Suss). 
 
Zasadniczą część repertuaru grupy stanowią utwory z końca XIX i pierwszej połowy XX wieku, w
szczególności wywodzące się z francuskiego impresjonizmu. Oprócz kompozycji autorstwa m.in.
Roussela, Crasa czy Tourniera, w programie pojawiają się dzieła polskich kompozytorów takich jak
Aleksander Tansman. Artyści, nie ograniczając się do wykonawstwa muzyki impresjonistycznej,
stale poszerzają repertuar o nowe pozycje, tworząc autorskie aranżacje utworów kameralnych i
orkiestrowych, angażując się w projekty wykraczające poza ramy szeroko pojętej muzyki klasycznej
oraz realizując zamówienia kompozytorskie. Zimą 2019 roku ukazała się płyta zespołu
“Świątecznie”, zawierająca nietuzinkowe aranżacje kolęd i pastorałek.
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Skład Zespołu

Kim jesteśmy?

AMELIA
LEWANDOWSKA-

WOJTUCH
FLET

MARIA GARSTECKA
SKRZYPCE

PAWEŁ CZARAKCZIEW
WIOLONCZELA

JAN CZYŻEWSKI
ALTÓWKA

ADRIAN NOWAK
HARFA

http://m.in/
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Album „Hommage” jest hołdem dla twórczości kompozytorów
związanych z Quintette Instrumental de Paris – formacji, której setny
jubileusz powstania przypada na ten rok. Na płycie znajdą się
kompozycje twórców ściśle z nimi związanych, takich jak Jean Absil,
Jacques Pillois, Jean-Yves Daniel-Lesur oraz Aleksander Tansman.
Repertuar wyróżnia się zróżnicowanym charakterem: francuski
impresjonizm, motywy monodii średniowiecznej, fascynacje kulturą
dalekiego wschodu, a także XX-wieczny język muzyki polskiej. Na
albumie ukaże się pierwsze światowe nagranie suity 5 Haïkaï J. Pilloisa
oraz pierwsze polskie nagranie Sonatiny da Camera A. Tansmana.

Płyta wydana zostanie we współpracy z największą w Polsce
wytwórnią płytową DUX - specjalizującą się w muzyce klasycznej.
Dystrybucja płyt odbędzie się również w trybie międzynarodowym
oraz za pośrednictwem firmy NAXOS - która umożliwia publikację
płyty w dystrybucji cyfrowej na platformach Spotify, iTunes, Deezer
oraz bibliotece cyfrowej NAXOS. Album prezentowany będzie przez
portale internetowe i pisma muzyczne w Polsce i za granicą. Nagrania
zgłoszone będą również do nagrody Fryderyk oraz różnych nagród
zagranicznych. Wszelkie pozostałe aspekty promocyjne jesteśmy w
stanie zaprezentować Państwu podczas rozmowy lub spotkania.

CRACOW HARP QUINTET
HOMMAGE



Oferta

Kontakt

Umieszczenie logo Sponsora na afiszach koncertowych i innych materiałach
promocyjnych,
Umieszczenie logo Sponsora na stronie internetowej,
Umieszczenie baneru na stronie głównej zespołu z promocją Sponsora
Umieszczenie planszy/roll upu/standu reklamowego Sponsora podczas
koncertów i wydarzeń,
Ekspozycja materiałów Sponsorskich przed koncertem
Wymienienie nazwy Sponsora przez osobę prowadzącą koncert
Umieszczenie logo Sponsora w debiutanckiej płycie CD
Tytuł Sponsora Głównego albumu CD
Umieszczenie logo Sponsora w nagraniach wideo na portalach YouTube,
Instagram, Facebook
Umieszczenie posta o Sponsorze na portalu Facebook i Instagram oraz stronie
WWW
Nadanie wybranego tytułu partnerskiego
Oficjalne zaproszenia na wydarzenia oraz koncerty
Zorganizowanie koncertu dla Sponsora podczas wydarzeń firmowych

W ramach współpracy Krakowski Kwintet Harfowy oferuje między innymi:

@CRACOWHARPQUINTET /CRACOWHARPQUINTET

WWW.CRACOWHARPQUINTET.COM +48 533 229 581


