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Program niemerytoryczny jest dodatkowo płatny zgodnie  
z cennikiem dostępnym na stronie internetowej. 

 

Program niemerytoryczny jest niefinansowany ze środków  
firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE 

 



 

 

        

  

6 GRUDNIA - CZWARTEK 

  

20:00-21:00 RECITAL KRZYSZTOFA ANTKOWIAKA  
Sala konferencyjna 

 
 
 
 
 
 
 
 

Krzysztof Antkowiak - pianista, wokalista, kompozytor, producent. Jest jednym z 
najbardziej charakterystycznych i charyzmatycznych wokalistów swojego 
pokolenia.  Popularność zdobył jako nastolatek pod koniec lat 80 utworem „Zakazany 
Owoc”. Współpracował z Grzegorzem Ciechowskim, Edytą Górniak i Justyną 
Steczkowską. W międzyczasie pisał muzykę do filmów dokumentalnych oraz dla 
innych wykonawców, teraz powraca w wielkim stylu. 

Krzysztof Antkowiak - to artysta, którego koncerty są niezapomnianym przeżyciem.  
Swoboda sceniczna i doskonały kontakt z publicznością powodują, że tworzy ze swoimi 
odbiorcami wyjątkową więź.  Jego występy wzbudzają duże emocje i na długo 
zapadają w pamięci widzów. Budując dynamikę koncertu potrafi zaprosić widownię do 
swojego świata. Wzrusza, gra na wrażliwości, skłania do refleksji by za chwilę rozbudzić 
w widzach ogromną energię, zaprosić do interakcji. Z łatwością przeplata nostalgię i 
delikatność z niezwykłą dynamiką, dzięki czemu jego występy są emocjonalne i 
niezapomniane. Przy okazji to artysta, któremu widownia nie pozwala zbyt szybko 
zejść ze sceny!  

Podczas recitalu usłyszycie Państwo największy przebój artysty ,,Zakazany 
owoc''  utwory z płyty Simplefields, jak również standardy pop/jazz (m.in. Sting, Tom 
Waits, Steve Wonder). 



 

 

        

  

7 GRUDNIA - PIĄTEK 

 

21:00-00:00 SPOTKANIE TOWARZYSKIE 
Sala Konferencyjna  

1. Koncert zespołu Yaka Band 

Zespół Yaka Band wywodzi się z najlepszego programu rozrywkowego w Polsce Jaka 
to melodia?.  
-Wszechstronne i różnorodne występy artystów w programie są miarą profesjonalizmu 
muzyków, jednak to podczas koncertów  granych  na żywo mogą Państwo 
doświadczyć prawdziwego ognia ze sceny! Już od 15 lat z ogromną satysfakcją i 
radością gościmy na scenach eventowych i plenerowych w całym kraju.  
Gramy zarówno najnowsze hity, jak i ponadczasowe przeboje.  
 
W skład zespołu wchodzą charyzmatyczni i utalentowani wokaliści: Agata Dąbrowska i 
Zbyszek Fil, mistrzowie gitar Michał Polubiec i Zbyszek Kaute, wirtuozerią na klawiszach 
zachwyca Michał Szlempo, energią ze sceny zaraża też Wojtek Miecznikowski - basista 
i raper a na bębnach pomysłodawca i założyciel  zespołu Adam Kram. 

2. Uroczysta kolacja 
3. Impreza taneczna 
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