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25 listopada 2012



Na Galę Jubileuszową zapraszają 

Iwo Orłowski 

i organizatorzy 

Un amore per sempre 
Wieczna miłość



Szanowni Państwo!

Mam ogromną przyjemność zaprosić Państwa do współpracy przy organizacji niezwykłego 
wydarzenia artystycznego, jakim jest niewątpliwie Benefis Iwo Orłowskiego. 
Gala Jubileuszowa z okazji 20 lecia pracy artystycznej odbędzie się 25 listopada 2012 r.
(niedziela). 

Impreza została zaplanowana na 1100 osób. Gwiazdą wieczoru będzie oczywiście Iwo 
Orłowski, obchodzący jubileusz 20 lecia pracy artystycznej. Tenorowi na scenie będą 
towarzyszyć przyjaciele oraz gość specjalny - artystyczna niespodzianka, którą dla swojej 
publiczności przygotowuje Iwo. Podczas gali artysta zaśpiewa swoje ulubione arie, utwory 
musicalowe i piosenki z repertuaru Edith Piaf. Jak zwykle towarzyszyć mu będzie orkiestra 
Viva Ivo składająca się z ponad 20 muzyków młodego pokolenia.

Karolina Pokorowska



Miejsce koncertu

To długo oczekiwane, wspaniałe 
wydarzenie artystyczne odbędzie 
się w Sali Zeus - luksusowej  sali 
teatralnej podwarszawskiego MCC 
Mazurkas Conference Centre & Hotel, 
czterogwiazdkowego obiektu 
konferencyjno – hotelowego.  
 
Uroczystość uwieńczy bankiet  
serwowany w scenerii pięknego 
i przestronnego foyer. 



Publiczność

Gala Jubileuszowa została zaplanowana 
na 1100 osób. 

Wśród publiczności znajdą się:   
•	 zaproszeni goście naszych sponsorów,  
•	 osobistości świata biznesu kultury, 

polityki i mediów
•	 aktorzy i celebryci.

Wielu już zapowiedziało swoją obecność. 



Media i patronaty

Patronat medialny nad jubileuszem objęła Telewizaj Polska, a patronat prasowy Magazyn 
Gentleman.

Relacje z koncertu będzie można obejrzeć w kilku zaproszonych stacjach telewizyjnych: 
TVP, TVP Kultura, TVP Polonia, Polsat i TVN.

Wśród zaproszonych czasopism lifestylowych są: Show, Gala, Viva, Życie Na Gorąco.



Międzynarodowej klasy Tenor, solista scen muzycznych, 
śpiewak i aktor o niebywale  charyzmatycznej  osobowości. 
Wspaniała barwa głosu i doskonała dykcja uczyniły go  
odtwórcą  wielu niezapomnianych ról operetkowych 
i musicalowych. 

To o nim Wiesław Ochman powiedział, że jest uznany 
w Polsce za najlepszego odtwórcę roli Księcia Orłowskiego 
w Zemście Nietoperza.

Szarmancki, energetyczny i  bezpośredni w kontakcie 
z publicznością. Wspaniały showman i prezenter. Swoją 
zagraniczną  karierę rozpoczął od  dwóch  premier  w roli 
Che Gevary w musiacalu Andrew Loyda Vebera p.t. Evita 
w sali wiedeńskiego Konzerthausu.  
W październiku 2011 roku Iwo Orłowski został mianowany 
Mecenasem Akademii Muzyki przy Klubie Integracji 
Europejskiej należącym  do Europejskiego Forum 
Przedsiębiorczości.

Więcej o artyście: iwoorlowski.pl

Iwo Orłowski



Główne role

D’Artagnan, Trzej muszkieterowie
Max Baum, Ziemia obiecana
Escamillo (Torreador), Carmen
Mustafa-Bej, Bal w Savoyu
Książę Orłowski, Zemsta nietoperza
Ferri, Wiktoria i jej huzar
Juan, Cyrulik, Człowiek z La Manchy
Perczyk, Skrzypek na dachu
Jakob, Klatka szaleńców
Emil, Porwanie Sabinek
Fred, Dziadek do orzechów
Mustafa, Can-Can
Nikos, Zorba
Big Popiel, Popiel
Pluton, Orfeusz w piekle
Daniło, Wesoła wdówka
Boni, Księżniczka czardasza



Orkiestra Viva Ivo

Jak zwykle na scenie Tenorowi 
towarzyszyć będzie orkiestra 
ViVa Ivo, która jest spełnieniem jego 
artystycznych marzeń. 
 
Viva Ivo jest zespołem młodych, 
utalentowanych muzyków, zwycięzców 
prestiżowych nagród w całej Europie. 

Sukces orkiestry Viva Ivo, to nie tylko 
talent, entuzjazm i zaangażowanie 
każdego z członków zespołu. To 
także niezwykła więź¸ i przyjaźń jaka 
wytworzyła się pomiędzy muzykami 
a Iwo Orłowskim.

Właśnie to niebywałe połączenie 
pasji i przyjaźni będziecie mogli 
Państwo sami ocenić podczas Gali 
Jubileuszowej 25 listopada.

Kristin - fortepian
Rafał Grząka - akordeon, bando neon
Maciej Frąckiewicz - akordeon
Przemysław Skałuba - klarnet, saksofon
Andrzej Olewiński - gitara klasyczna i elektryczna
Maksymilian Grzesiak - skrzypce
Joachim Łuczak - skrzypce
Kamila Wyrzykowska - wiolonczela
Wojciech Gumiński - kontrabas
Maciej Szczyciński - kontrabas
Paweł Janas - akordeon
Gniewomir Tomczyk - perkusja
Mariusz Kielan - skrzypce



Proponowane zakresy współpracy

pakiet Platinum

•	 tytuł Mecenasa
•	 pula 120 biletów
•	 możliwość wystawienia stoiska firmowego/ produktowego w foyer (max. 8m2)
•	 prezentacja logo / hasła reklamowego podczas prezentacji sponsorów lub/i 

wyświetlenie filmu promującego Mecenasa
•	 specjalne podziękowanie ze sceny
•	 5 hostess promujących / reklamujących Mecenasa lub jego produkty 
•	 informacja o Mecenasie w mediach – podziękowanie artysty przy każdym możliwym 

kontakcie z mediami
•	 zdjęcia z artystą  przy ściance prasowej  (osoby wskazane przez Mecenasa)



Proponowane zakresy współpracy

pakiet Gold pakiet Silver

•	 tytuł Patrona
•	 pula 50 biletów
•	 możliwość wystawienia stoiska 

firmowego/ produktowego w foyer 
(max. 5m2)

•	 prezentacja logo/ hasła reklamowego 
podczas prezentacji sponsorów lub/i 
wyświetlenie filmu promującego 
Patrona

•	 specjalne podziękowanie ze sceny
•	 zdjęcia z artystą  przy ściance prasowej 

(osoby wskazane przez Patrona)
 

•	 tytuł sponsor
•	 pula 15 biletów
•	 możliwość wystawienia rollupów 

reklamowych (max 2 szt.) w foyer
•	 możliwość rozdawania materiałów 

reklamowych/ ulotek lub kuponów 
rabatowych na usługi (1 hostessa)

•	 prezentacja logo / hasła reklamowego 
podczas prezentacji sponsorów

 



Cele współpracy
uczestniczenie w wydarzeniu 
kulturalnym o wysokiej randze

współpraca z artystą 
międzynarodowego formatu

otrzymanie gwarantowanej 
puli biletów, co daje możliwość 
zaproszenia kontrahentów, gości 
specjalnych czy pracowników 
firmy w ramach intensyfikacji 
komunikacji wewnętrznej

zaprezentowanie firmy / produktów 
przed szerokim gronem odbiorców 
(1100 osób)

udział w przedsięwzięciu kulturalnym 
mającym na celu przywrócenie 
Warszawie operetki

bezpośrednie dotarcie do grupy 
docelowej 1100 osób i stworzenie 

pozytywnych skojarzeń 
w związku z zaangażowaniem 

w promocję sztuki

możliwosć nawiązania 
kontaktów handlowych promowanie muzyki klasycznej

osiągnięcie celów 
reklamowych i promocyjnych 
w szybki i bezposredni sposób 
(np. zaoferowanie specjalnego 
rabatu na zakup kosmetyków, 

samochodu etc.)



tel. +48 504 111 830
kontakt@karpeno.pl
www.karpeno.pl

Karolina Pokorowska
Business Art Manager

Mam nadzieję, że zaprezentowana 
propozycja zachęciła  Państwa do 
wzięcia udziału w Gali Jubileuszowej  
Iwo Orłowskiego „Un amore per Sempre”.

Ze swojej strony osobiście gwarantuję 
wysoki poziom organizacyjny imprezy, 
która niewątpliwie na długo pozostanie 
w pamięci wszystkich zaproszonych 
miłośników muzyki klasycznej. 

Zapraszam do współpracy.


