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2 Prezentacja organizatora koncertu – firmy Prestige MJM

Wielkie Prestigowe koncerty
Koncerty wielkich światowych gwiazd – Roda Stewarta, Bryana Adamsa, Scorpions,
Zucchero, José Carrerasa i Basi Trzetrzelewskiej. Opieka promocyjno – marketingowa nad żużlową reprezentacją Polski. Pozyskanie pierwszego w historii sponsora
żużlowej kadry. Wspaniałe Gale Sportu Żużlowego w Warszawie i Zielonej Górze.
Czy w końcu mecz Gwiazd Piłki Ręcznej z udziałem najlepszych szczypiornistów
świata. To tylko niektóre z przedsięwzięć, które udało się zrealizować w ciągu trzech
lat właścicielom agencji Prestige.

O

statnie dwa lata w działalności
firmy to głównie organizacja
koncertów coraz większych gwiazd
światowej muzyki. Dodajmy koncertów, które coraz częściej odbywają się
w miejscowościach, które dotąd nigdy
nie znajdowały się na trasach koncertowych gwiazd światowego show businessu.

Carreras
na 777-leciu Torunia
31 lipca 2010 roku agencja Prestige
była organizatorem koncertu José Carrerasa w Toruniu. Znakomity hiszpański tenor wystąpił w ponad 2,5-godzinnym koncertem. Na program złożyły
się głównie wielkie przeboje muzyki
operowej, utwory z popularnych musicali oraz piękne pieśni hiszpańskie
i włoskie. Koncert zorganizowany został
z okazji 777-lecia miasta. Carrerasowi
towarzyszyła 65-osobowa Toruńska Orkiestra Symfoniczna pod batutą Davida
Gimeneza. W koncercie jako solistka,
ale także w duecie z wielkim tenorem
wystąpiła ukraińska sopranistka Natalia
Kovaliowa, będąca członkinią zespołu Deutsche Oper am Rhein w Duesseldorfie. Gościem koncertu była też
Justyna Steczkowska, która wspólnie
z Carrerasem zaśpiewała znany przebój z musicalu Andrew Lloyda Webbera Upiór w Operze „All I Ask of You”.
Z kolei Carreras z okazji 200. rocznicy
urodzin Fryderyka Chopina wykonał
jego etiudę E-dur op. 10 nr 3 z 1832 r.,
znaną jako „Tristesse”. Na fortepianie

hiszpańskiemu tenorowi akompaniował
młody pianista Piotr Szychowski. Na
zakończenie koncertu nad stadionem
rozbłysły efektowne sztuczne ognie.

Urzekająca Basia
Trzy miesiące wcześniej agencja Prestige zorganizowała między innymi dwa
koncerty Basi Trzetrzelewskiej - jedynej
polskiej gwiazdy muzyki pop światowego formatu; wokalistki, której płyty
sprzedają się w milionowych nakładach,
a głos ma rozpiętość trzech oktaw i wyjątkową barwę. Pierwszy z koncertów
odbył się w Centrum Kijów w Krakowie.
Drugi w Teatrze Wielkim imienia Stanisława Moniuszki w Poznaniu. Oba
zakończyły się sukcesami. Na widowni
zasiadł komplet publiczności, który owacjami na stojąco dziękował Basi wraz
z zespołem za wysokiej klasy występy.

Cztery gwiazdy
w ciągu miesiąca
W tym roku Prestige przygotowuje
aż cztery dużego kalibru wydarzenia
muzyczne: 11 czerwca koncert Roda
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Zakochajmy
się ponownie…
K

to z nas nie był zakochany? Kto nie pamięta
jak smakuje pierwsza miłość? Piosenki
Bryana Adamsa każdemu przypominają te chwile.
Wraz z jego muzyką wracają momenty zauroczenia, bezgranicznego oddania drugiej osobie,
uniesień, których nie da się porównać z niczym
innym. To często wspomnienia najpiękniejszych
chwil w życiu.
Nic więc dziwnego, że nadal tak wielu chce wraz
z Bryanem zaśpiewać fragment jego wielkiego
przeboju „Everything I Do I Do It For You”:
„Spójrz w moje oczy, a zobaczysz w nich
jak wiele dla mnie znaczysz
przeszukaj swoje serce - swoją duszę,
a gdy mnie znajdziesz tam, nie szukaj więcej.
(..) Znasz prawdę
wszystko, co robię - robię dla Ciebie.”

Stewarta w Toruniu, 13 czerwca koncert Bryana Adamsa w Rybniku, 27
czerwca koncert Zucchero w Warszawie oraz 1 lipca koncert Scorpions
w Tarnowie. Wszystkie mają swój
niepowtarzalny wymiar.
Występ Roda Stewarta to dopiero drugi w historii koncert artysty
w Polsce. Bryan Adams wraca do
naszego kraju po 11 latach przerwy.
Z kolei zespół Scorpions jest obecnie
na trasie pożegnalnej. Niewykluczone
więc, że koncert w Tarnowie będzie
ostatnim występem legendy rocka
w kraju nad Wisłą.

Sponsor dla Golloba
i spółki
W 2009 roku firma Prestige podpisała umowę z Polskim Związkiem
Motorowym na podstawie, której
przez rok zajmowała się poszukiwaniem sponsorów dla żużlowej
reprezentacji Polski. Dbała także o oprawę promocyjną kadry.
Prestige jako pierwszy w historii pozyskał sponsora dla żużlowej reprezentacji Polski (Nice Polska).
Firma była także organizatorem
i pomysłodawcą kilku wydarzeń budujących pozytywną otoczkę wokół
kadry prowadzonej przez trenera
Marka Cieślaka (między innymi:
uroczysta prezentacja reprezentacji Polski połączona z przemarszem
ulicami Leszna żużlowej husarii,
Gale Sportu Żużlowego, pozyskanie
patronów medialnych reprezentacji Polski).

Real Madryt piłki ręcznej
W 2009 roku z okazji stulecia klubu
sportowego Ostrovia Ostrów Wielkopolski agencja Prestige była pomysłodawcą i organizatorem Meczu Gwiazd
Piłki Ręcznej, w którym ekipa złożona
z rodowitych ostrowian stanęła naprzeciwko HSV Hamburg - jednej
z najlepszych drużyn piłki ręcznej
naszego globu. Wystarczy nadmienić,
że HSV Hamburg może poszczycić się
zdobyciem Pucharu Europy w 2008
roku oraz brązowego medalu Klubowych Mistrzostw Europy w 2007 roku.
To także zespół, w którym wówczas
występowali dwaj wychowankowie
ostrowskiego klubu, a obecnie podpory
reprezentacji Polski – bracia Marcin
i Krzysztof Lijewscy. Obok nich w kadrze HSV Hamburg roiło się od gwiazd
światowego formatu. Aby zobrazować
ich skalę wystarczy wymienić chociażby dwa nazwiska: Guillaume Gille
– francuski rozgrywający, mistrz olimpijski z Pekinu i mistrz świata z 2009
roku oraz Igor Vori –Chorwat, który
oprócz złota igrzysk olimpijskich wywalczył także złoty (2003) i srebrny
(2005) medal mistrzostw świata oraz
srebro mistrzostw Europy (2008), a w
2009 roku został wicemistrzem świata.
Podczas tych ostatnich zawodów wybrany został również MVP turnieju.
Spotkaniu towarzyszyła bogata
oprawa artystyczna (między innymi
koncert wschodzącej gwiazdy muzyki
pop – Paulli). W rezultacie kibice zgromadzeni w Hali Winiary Arena w Kaliszu byli świadkami wydarzenia bez
precedensu w polskim szczypiorniaku.

Bo pomimo upływających lat miłość pozostaje
tak samo ważna. Tak samo ważne są więc też
piosenki Bryana Adamsa. Piosenki o miłości bywają proste, ale też refleksyjne. Często są smutne,
intrygujące i wzruszające. Gdy jeszcze ten klimat
przypomina artysta o tak wyjątkowym głosie
co Bryan …
„Kochanie jesteś wszystkim czego chcę,
Kiedy leżysz tutaj w moich ramionach
Znalazłem to, w co ciężko uwierzyć.
Jesteśmy w niebie”
Nie ma chyba kobiety, której ten fragment
piosenki „Haeven” wyśpiewany głosem Bryana
Adamsa nie doprowadziłby do mocniejszego bicia
serca oraz gęsiej skórki na ciele. Nie ma też chyba
mężczyzny, który w tak romantyczny sposób nie
chciałby swojej kobiecie wyznać miłość. Ale Bryan
Adams to nie tylko wspaniałe piosenki o miłości.
To także imponujący dorobek muzyki filmowej.
Słuchając jego utworów trudno nie przypominać sobie scen z najbardziej popularnych filmów
ostatnich dwudziestu lat.
Niech więc koncert w Rybniku będzie taką
sentymentalną podróżą w przeszłość. Podróżą
do najpiękniejszych chwil w życiu…
Marek Kurzawa, Janusz Stefański,
Mateusz Pawlicki

Właściciele firmy Prestige
w towarzystwie José Carrerasa
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Zamek - siedziba Sądu rejonowego

Rybnik
-miasto z ikrą
W

Stadion Miejski

spółczesny Rybnik to miasto o ogromnym potencjale, przestrzeń aktywności, dużych
możliwości, rozwoju i ambicji. Zmieniające oblicze miasta inwestycje,
nowoczesna infrastruktura, dobre
połączenia komunikacyjne, tętniące
życiem centrum,
bogata oferta kulturalna, wysoki,
zwłaszcza dzięki
sk upiając emu
n aj w a ż n ie j s z e
uczelnie w regionie Kampusowi,
poziom edukacji
– to atuty Rybnika.
Do listy pozytywów dodać należy obecność w mieście firm o zasięgu ogólnopolskim
i międzynarodowym. Charakterystykę tę dopełnia spełniająca standardy

europejskie baza hotelowo-gastronomiczna i zróżnicowana infrastruktura sportowa, a także lokalizacja
miasta wśród wód i lasów, co czyni
z niego nie tylko przestrzeń dla rozwoju przedsiębiorczości, ale także
prawdziwy ośrodek wypoczynku,
zapewniający nieograniczone wprost
możliwości rekreacji.
Aby dowiedzieć się więcej o Rybniku, zapraszamy do odwiedzenia
internetowej strony miasta. Tych,
którzy w naszym mieście bywają
rzadko, zachęcamy do wizyt – po to,
by przekonać się, że Rybnik to dobry
adres – miejsce, w którym dobrze się
żyje, pracuje i wypoczywa, w którym
panuje przyjazna atmosfera, a ludzie są sympatyczni. Osoby, którym
Rybnik jest bliski, zapraszamy do
odkrywania nowego oblicza w tym,
co znane.
Więcej na www.rybnik.eu
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Przystań nad Zalewem Rybnickim

Szanowni Państwo, Drodzy Goście!
Serdecznie witam w Rybniku – mieście, będącym
gospodarzem wyjątkowego koncertu wyjątkowego
artysty, Bryana Adamsa.
Szczególnie serdecznie zwracam się do tych z Państwa,
którzy nie mieli jeszcze okazji poznać uroku i malowniczości naszego miasta. Liczę, że oprócz wielkich koncertowych emocji, przeżyjecie Państwo tutaj miłe chwile
i sympatycznie spędzicie czas, korzystając z wszelkich
dobrodziejstw naszego miasta.
Nie ukrywam, że bardzo liczę na to, iż ten koncert
otworzy Rybnikowi drogę do organizacji podobnych
wielkich imprez, a rybnicki stadion na stałe wpisze się
w szlak tras koncertowych wielu muzycznych sław.
Wierzę, że jeszcze nie raz tutaj się spotkamy.
Życzę Państwu wielu pozytywnych wrażeń i zachęcam gorąco, by nie była to Państwa ostatnia wizyta
w Rybniku – mieście z ikrą!

Z serdecznymi pozdrowieniami

Plac Wolności

Bazylika Świętego Antoniego

Adam Fudali
Prezydent Rybnika
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Sylwetka Bryana Adamsa

Ballady,
które łączą pokolenia
Bryan Adams uznawany jest za jednego z największych wykonawców ostatniego
ćwierćwiecza. Do tej pory sprzedał ponad 65 milionów płyt na całym świecie! Jego
piosenki łączą pokolenia. Słuchają go zarówno obecni dwudziestolatkowie jak i czterdziesto i pięćdziesięciolatkowie. Bez utworów kanadyjskiego piosenkarza ciężko
wyobrazić sobie wiele hitów kinowych ostatnich lat.

B

ryan Adams urodził się w 1959
roku. Kiedy był młody, wraz
z rodzicami (Conrad J. i Elizabeth
Jane Adams; z pochodzenia Anglicy)
podróżował po Europie i Środkowym
Wschodzie. Jego ojciec pracował bowiem jako dyplomata. Na stałe w Kanadzie osiedlił się w 1973 roku.

I do it for you”, która stała się przebojem wszechczasów. Utwór ten był
nagradzany na różnych festiwalach.
Poza nominacją do Oskara, Bryan
Adams otrzymał za tę balladę nagrodę
MTV, a także Grammy. Tej piosenki nie byłoby jednak bez współpracy
Kanadyjczyka z Robertem Johnem
„Mutt” Lange’m, która rozpoczęła się
w 1991 roku. Swój wkład w powstanie
Szybko na szczyty
tej ballady miał także Michael Kamen.
Karierę rozpoczynał mając niespełna
To niesamowity utwór. Niewiele jest
siedemnaście lat. Wówczas to wysłał
bowiem piosenek, które stają się numekilka swoich utworów to wytwórrem jeden list przebojów w dwudziestu
ni A&M Records.
krajach. A tak właKompozycje zyskały
„Everything I do I do it for śnie było w przypadku utworu do
uznanie decydentów.
you” to niesamowity utwór. filmu „Robin Hood
W rezultacie BryNiewiele jest bowiem
an Adams szybko
- Książę Złodziei”.
podpisał kontrakt.
Niemniej udane
piosenek, które stają
były również naDebiutancki album
się numerem jeden list
artysty ukazał się
stępne kompozycje
przebojów w dwudziestu filmowe. Kolejna
w lutym 1980 roku.
W latach osiemkrajach. A tak właśnie było z piosenek została
dziesiątych niemal
w przypadku kompozycji napisana do filmu
każda płyta wyda„Trzej Muszkietedo filmu „Robin Hood wana przez Bryana
rowie” i nosiła tyAdamsa przynosiła
tuł „All for love”.
Książę Złodziei”.
wielkie przeboje.
Ten utwór powstał
Obfitował w nie zwłaszcza album
w 1993 roku. Warto podkreślić, że
„Reckless” wydany w 1984 roku. To
Bryan Adams wykonał go wspólnie
na nim znalazły się między innymi
z innymi wielkimi muzykami. Kanadyjczykowi towarzyszyli wtedy Sting
takie utwory jak: „Run to You”, „Sumi Rod Stewart.
mer of ‚69”, „Heaven”. Płyta stała się
numerem jeden na liście przebojów
W 1995 roku przyszła pora na ko„Billboard Chart”. Z kolei w połowie
lejną nominację do Oskara. To wy1985 roku pochodzący z tej płyty utwór
różnienie spotkało skomponowany
„Heaven” zaczął zajmować pierwsze
przez piosenkarza utwór „Have you
miejsce w różnego rodzaju zestawieever really loved a woman?” do filniach w Stanach Zjednoczonych.
mu „Don Juan De Marco”. Oskarową nominacją zakończyła się także
współpraca z Barbarą Streisand przy
Król muzyki filmowej
utworze „I finally found someone” do
Na początku lat dziewięćdziesiątych
filmu „Mirror has two faces”.
Bryan Adams zaczął tworzyć muzykę
na potrzeby filmu. Ten rodzaj działalIgrzyska i mundial
ności przyniósł mu ogromną popularność. Spośród wszystkich piosenek,
Bryan Adams jest także często zaktóre Bryan Adams stworzył na popraszany na różnego rodzaju wielkie
trzeby X muzy najbardziej znana jest
imprezy sportowe. Tak było chociażby
oczywiście ballada „Everything I do
w 2010 roku, gdy wystąpił zarówno

podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Vancouver, jak i w trakcie
Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej
w RPA. Warto także dodać, że oficjalna
piosenka kanadyjskich igrzysk „One
world, one flame” („Jeden świat, jeden
płomień”) to właśnie dzieło Bryana
Adamsa (artysta wykonał także utwór
„Bang The Drum” w trakcie ceremonii otwarcia; towarzyszyła mu wtedy
znana kanadyjska piosenkarka Nelly
Furtado). Przy okazji Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej Kanadyjczyk wystąpił wraz z Andreą Bocellim w trakcie
koncertu na zakończenie mundialu.
Kończący piłkarskie święto koncert
„Celebrate Africa, the Grand Finale”
odbył się 9 lipca w Johannesburgu,
a więc dwa dni przed meczem finałowym.
Także wcześniej Bryan Adams
występował w różnych miejscach na
świecie uświetniając niecodzienne wydarzenia. Przykładowo w 1988 roku
wokalista zaśpiewał podczas koncertu
urodzinowego Nelsona Mandeli w stadionie Wembley w Londynie, a w 1990
roku podczas specjalnego koncertu
Pink Floyd w Berlinie.

Sfotografował
Królową Elżbietę II
Bryan Adams odnosi także sukcesy,
jako fotograf. W 2002 roku sfotografował Królową Elżbietę II z okazji jej
złotego jubileuszu i to zdjęcie zostało
umieszczone na znaczkach pocztowych.
Ponadto artysta wydaje albumy ze
swoimi zdjęciami. Głośno było zwłaszcza o publikacji zatytułowanej „Made
in Canada”. W tym przypadku do zdjęć
pozowały Kanadyjki. Część z nich to
kobiety, które są lub były chore na raka,
reszta to modelki, aktorki i inne osobistości, które zgodziły się za darmo
pozować do zdjęć, gdyż dochód ze
sprzedaży albumu Bryan przeznaczył
właśnie dla chorych kobiet.
Janusz STEFAŃSKI
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W oczekiwaniu na Polskę
Pamiętam moje dotychczasowe występy w Polsce. Można powiedzieć, że były to
różne koncerty. Łączyła je jednak jedna rzecz. W mojej głowie pozostał obraz tłumu polskich fanów, którzy byli wobec nas nastawieni bardzo przyjaźnie w trakcie
występu – mówi jeden z najwybitniejszych piosenkarzy XX wieku Bryan Adams,
który 13 czerwca wystąpi na Stadionie Miejskim w Rybniku.
Jarosław Galewski: Od pewnego
czasu realizuje się pan w nowej
roli. Niedawno po raz pierwszy
został pan ojcem. Dlaczego Bryan
Adams tak długo dojrzewał do tej
ważnej życiowej decyzji?
Bryan Adams: Tak naprawdę, kiedy
decydujesz się na dziecko, powinieneś
podjąć taką decyzję wraz z osobą, której w stu procentach ufasz. Nie wiem,
co mam odpowiedzieć. Trudno mi wyjaśnić, dlaczego zwlekałem tak długo.
Alicia Grimaldi, matka twojego
dziecka, najpierw zorganizowała
twoje życie zawodowe, pomagając
przy tworzeniu twojej fundacji.
Teraz zorganizuje twoje
życie prywatne?
- Dobrze powiedziane. W pewnym
sensie można powiedzieć, że teraz
zorganizuje moje sprawy rodzinne.
Jest w tym naprawdę dużo racji. Z drugiej strony mogę powiedzieć z pełnym
przekonaniem, że gdyby ktoś nie sprzedał do prasy historii o naszym szczęściu, to pewnie nigdy byśmy o tym
sami nie powiedzieli. Wychodzimy
z założenia, że nasze życie prywatne
to nasze życie.
Nowa rola może wpłynąć na
Bryana Adamsa jako artystę?
- Można powiedzieć, że każdego dnia
człowiek staje w obliczu nowych wyzwań. W przypadku artysty odpowiedzialność zawsze jest taka sama. Nie
masz wyjścia i przez cały czas musisz
dążyć do bycia kreatywnym. W tej
chwili nie zaobserwowałem żadnych
zmian z powodu mojej nowej życiowej
roli. Czuję za to, że w przyszłości czeka
mnie do zrealizowania coś więcej niż
kolejny cel.
Wielkimi krokami zbliża się
pana koncert w Rybniku. Nie da się
ukryć, że polscy fani długo czekali
na pana kolejny koncert…
- Pamiętam moje dotychczasowe
występy w Polsce. Można powiedzieć,
że były to różne koncerty. Łączyła je
jednak jedna rzecz. W mojej głowie
pozostał obraz tłumu polskich fanów,
którzy byli wobec nas nastawieni
bardzo przyjaźnie w trakcie wystę-

pu. Powiem szczerze, że nie mogę się
doczekać powrotu do Polski.
Po koncercie spędzi pan w Polsce
jedną noc. Jakieś plany?
- Szczerze? Jako turysta nie mam
w tej chwili żadnych planów. Zapewniam jednak, że to się zmieni, kiedy
koncert zacznie zbliżać się już tymi
największymi krokami. Tak czy inaczej, wszystkie propozycje mile widziane!
Czerwiec to w Polsce okres
wielkich wydarzeń muzycznych.
Poza panem, w naszym kraju
wystąpią między innymi Rod
Stewart i Sting, z którymi nagrał
pan słynny utwór „All for love”.
Planujecie może jakieś spotkanie?
- Problem polega na tym, że w Polsce będziemy w różnym czasie. Co
do „All for love”, to powiem szczerze,
że z ogromną przyjemnością wykonałbym z nimi znowu ten numer. Ze
Stingiem zrobiłem to już kilka razy
na żywo, kiedy ten utwór był wielkim
hitem. Co ciekawe, z Rodem jeszcze
razem nie śpiewałem. Oczywiście, nie
liczymy nagrania w studio.
Jest pan znany jako twórca
piosenek filmowych. Na czym
polega fenomen Bryana Adamsa
w tworzeniu takich utworów?
- Zwykle wszystko zaczyna się od
tego, że musisz opowiedzieć za pomocą
piosenki pewną historię. Zaczynasz
więc już z jakąś bazą informacji, wiesz,
co cię czeka. Ostatnio napisałem utwór
do filmu „Jock z buszu”, który ujrzy
światło dzienne latem. To historia
pewnego faceta i jego psa.
A inne plany?
- Poza wspomnianą przed chwilą
produkcją, przygotowałem utwory
do spodziewanego niebawem filmu
„Dorothy of OZ” i dla niewielkiej
niezależnej kanadyjskiej produkcji.
Szczerze mówiąc, w ostatnim czasie
piszę naprawdę sporo i może wykluje
się z tego nawet jakiś album. Nic nie
jest jednak w tej chwili potwierdzone.
Zastanawia mnie, jak jeden
z najwybitniejszych piosenkarzy
XX wieku, który w światowej

muzyce osiągnął już wszystko,
znajduje motywacje do
dalszego tworzenia…
- To bardzo proste. Po prostu kocham moją robotę. Uwielbiam śpiewać
i dlatego budzenie się każdego dnia
jest dla mnie bardzo łatwe i przyjemne. Za każdym razem chcę to robić.
Poza tym, w moich planach są wizyty
w wielu niesamowitych miejscach jak
Polska, o której już rozmawialiśmy. To
wszystko czyni moją pracę niezwykle interesującą.
Czyli do zobaczenia 13 czerwca
w Rybniku?
- Zdecydowanie! Naprawdę nie
mogę się doczekać. Wystarczająco
długo czekałem już na ten moment.
Powiedziałbym nawet, że za długo.
Rozmawiał: Jarosław GALEWSKI

Dyskografia Bryana Adamsa
Album:

diamentowy

Tytuł albumu
Rok wydania
Bryan Adams

(1980)

You Want It You Got It

(1981)

Cuts Like a Knife

(1983)

Reckless

(1984

Into the Fire

(1987)

Waking Up
the Neighbours
(1991)

18 til I Die

(1996)

On a Day Like Today
(1998)

Room Service

(2004)
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(2008)

platynowy

złoty

Status albumu
CAN
SWI
UK

srebrny

US

12 Tegoroczna trasa koncertowa Bryana Adamsa

„Nie mogę doczekać
się koncertu w Rybniku.
Minęło zdecydowanie
zbyt wiele czasu od mojej
ostatniej wizyty
w Waszym kraju.”
Bryan Adams

Dopiero trzeci raz!
Trudno w to uwierzyć, ale w trakcie swojej długiej kariery muzycznej Bryan
Adams odwiedził Polskę tylko dwa razy. W 1996 roku wystąpił w katowickim
Spodku, a cztery lata później śpiewał dla polskiej publiczności w Sopocie. 13
czerwca w Rybniku pojawi się aż po 11 latach przerwy!

P

rzed polską publicznością Bryan Adams debiutował stosunkowo późno, bo dopiero 9 lipca 1996
roku. Wtedy odbył się koncert w katowickim Spodku. Fani artysty mówią
wspólnym głosem i twierdzą, że było
to wielkie wydarzenie, które pamiętają do dziś. Koncert Kanadyjczyka
poprzedziły występy amerykańskiej
piosenkarki rockowej Melissy Etheridge i Edyty Bartosiewicz. Później
zgasło światło, a na telebimach można

było zobaczyć wychodzącego z garderoby Bryana Adamsa. Tak rozpoczęło
się wielkie szaleństwo w Katowicach,
które było udziałem zarówno publiczności jak i samego artysty. Polscy
fani po raz pierwszy zobaczyli to, co
stanowi niemal regułę podczas koncertów jednego z najwybitniejszych
piosenkarzy XX wieku. Bryan Adams
szalał – biegał po scenie, żartował
z publicznością, a w trakcie jednego
z utworów zaprosił na scenę osobę

z tłumu przeżywających niesamowite
emocje fanów do wspólnego występu.
Nie zabrakło również specjalnej dedykacji dla polskich dziewcząt, które
– jak łatwo się domyślić – szalały na
jego punkcie.
Na kolejny występ Bryana Adamsa
polscy fani nie czekali zbyt długo.
Cztery lata po koncercie w katowickim Spodku piosenkarz pojawił się na
festiwalu w Sopocie i był jego główną
gwiazdą. Wcześniej planowano, że

Bryan Adams w Rybniku
zamiast Kanadyjczyka wystąpi inny
z wielkich piosenkarzy XX wieku
Rod Stewart. Jednak ostatecznie to
Kanadyjczyk przyjechał nad polskie
wybrzeże. Śmiało można powiedzieć,
że Sopot był tego dnia szczególnie
gorący. W 2000 roku gośćmi festiwalu
byli jeszcze między innymi: Helena
Vondrackova, Texas czy takie gwiazdy
włoskiej sceny jak Drupi, Toto Cotugno, Matia Bazar czy Albano Carrissi.
Zdecydowanie największym blaskiem
nad Bałtykiem świeciła jednak wtedy
gwiazda Bryana Adamsa.
Po zakończeniu festiwalu w Sopocie
chyba mało kto spodziewał się, że
na kolejną wizytę Bryana Adamsa
w kraju nad Wisłą trzeba będzie poczekać aż 11 lat. Wydaje się, że tego
nie spodziewał się też sam piosenkarz. – Szczerze, nie mogę doczekać się koncertu w Rybniku. Minęło
zdecydowanie zbyt wiele czasu od
mojej ostatniej wizyty w Waszym
kraju! – podkreśla Bryan. – Cieszę
się z tego koncertu. Jako turysta nie
mam żadnych planów związanych
z wizytą w Polsce. Wszystko zmieni
się jednak z pewnością, kiedy mój pobyt w waszym kraju zacznie zbliżać
się wielkimi krokami. Nie wiem, co
mógłbym zobaczyć w Rybniku, więc
wszystkie propozycje na 13 czerwca
mile widziane! – dodaje kanadyjski piosenkarz, który do Rybnika
przyleci w dzień koncertu z Berlina.
Bryan wyląduje na lotnisku w Katowicach, z którego uda się prosto na
Stadion Miejski. Po koncercie spędzi
noc w jednym z katowickich hoteli.
Później rozstanie się z Polską i oby
na swoją kolejną, czwartą wizytę
w naszym kraju nie kazał czekać już
tak długo…
Jarosław Galewski

Polska i Bryan
• do tej pory Bryan Adams wystąpił w Polsce zaledwie dwa razy!
• W 1996 roku odbył się jego
pierwszy koncert w katowickim
Spodku
• w 2000 rokuj był gwiazdą podczas festiwalu w Sopocie
• 3 czerwca Bryan Adams zaśpiewa w Polsce po 11 latach
przerwy!
• Bryan Adams pojawi się w Rybniku w dzień koncertu, na który
przyleci prosto z Berlina.
• Po rybnickim koncercie Kanadyjczyk spędzi noc w Polsce.
Miejscem jego noclegu będzie
jeden z katowickich hoteli
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Rybnik
wśród wielkich!

Londyn, Nowy Jork, Sztokholm, Belfast, Dublin, Praga czy Berlin
– to tylko niektóre miasta, w których w 2011 roku wystąpi Bryan
Adams. Trasa koncertowa kanadyjskiego artysty przedstawia się
imponująco. Jeden z najwybitniejszych piosenkarzy XX wieku
zaśpiewa w 11 krajach, odwiedzając przy tym ponad 30 miast!

W

ielki był już początek. 13 stycznia Bryan Adams wystąpił bowiem w Londynie. Styczeń był dla niego bardzo pracowity. Poza występami
na Wyspach Brytyjskich, piosenkarz
koncertował również w Stanach Zjednoczonych. W lutym artysta przeniósł
się do zupełnie innej bajki. Trudno inaczej określić występy w tak odległych
od styczniowych koncertów Indiach.
Co jest warte podkreślenia, Bryan odwiedził największe miasta w tej części
naszego globu. Nie zabrakło koncertu
w stolicy Nowe Delhi i Bangalore (trzecie co do wielkości miasto w Indiach).
W marcu Kanadyjczyk powrócił do
Stanów Zjednoczonych, gdzie zagrał
sześć koncertów. Później przyszedł czas
na zasłużony odpoczynek. Powrót był
oczywiście wielki, w wielkim Sztokholmie. To kolejna światowa stolica,
która znalazła się na mapie koncertów
Bryana Adamsa. Występ w Szwecji
odbył się 9 czerwca. Tuż przed wizytą
w Polsce Kanadyjczyk swoje największe przeboje prezentował w Norwegii
i Danii. Dzień przed wielkim show
na Stadionie Miejskim w Rybniku
miał miejsce koncert w Berlinie.
Wielkie koncerty w wielkich ośrodkach odbędą się także po pobycie
w Polsce. Już 19 czerwca będzie mieć
miejsce występ w Pradze. Czeskie
miasto to kolejna światowa stolica,
którą Bryan odwiedzi w 2011 roku.
Uwagę na mapie koncertów przykuwają także takie miasta jak Belfast,
Dublin, czy niemieckie Monachium.
W 2011 roku Bryan Adams odwiedzi
najróżniejsze zakątki świata. Zagra
w sześciu stolicach i będzie obecny
w wielu czołowych pod względem
wielkości światowych ośrodkach. To
także obrazuje wielkość kanadyjskiego
piosenkarza. Pozostaje się tylko cieszyć, że do napiętego kalendarza jego
występów udało się wpisać wizytę
w Rybniku. – Czy pamiętam koncerty w Polsce? Oczywiście, że tak.
To były różne występy. Można ja na

pewno podzielić na kilka typów. Cechą wspólną polskich koncertów były
tłumy fanów i wielka życzliwość, która
nas spotkała z ich strony. Już teraz nie
mogę się doczekać powrotu do Waszego kraju – zapowiada Bryan Adams.
I mimo że Rybnik na tego„Wybór Rybtnika na
rocznej trasie
konc er towej
miejsce koncertu to prestiż,
Kanadyjczyka
ale i duża promocja”
do najw iękAdam
Fudali, prezydent Rybnika
szych ośrodków nie należy,
to piosenkarz
„Cechą wspólną polskich
zapewnia, że
koncertów były tłumy
zrobi wszystko,
fanów
i wielka życzliwość,
aby jego występ
na długo pozoktóra nas spotkała
stał w pamięci
z ich strony.”
polskich faBryan Adams
nów. – Koncert
w Rybniku – jedyny koncert w Polsce
– takiej gwiazdy jak Bryan Adams jest
wydarzeniem niezwykle ważnym dla
naszego miasta. Wybór Rybnika na
miejsce koncertu to prestiż, ale i duża
promocja – mówi wyraźnie z dumą
prezydent Rybika Adam Fudali. Trudno się temu dziwić, ponieważ 13 czerwca jego miasto na kilka godzin stanie
się stolicą światowej muzyki w trakcie
występu jednego z największych piosenkarzy XX wieku.
Jarosław Galewski

Europejska trasa koncertowa Bryana Adamsa w 2011r.

14 Rozmowa z Kasią Kowalską

Duecik z Bryanem?
- Dla mnie to świetna kontrpropozycja na urodziny.
Mogę zagrać koncert, spędzić ten czas ze znajomymi,
którzy przyjechali między innymi z Niemiec i USA. Zobaczymy razem występ Bryana i wypijemy dobre wino
z okazji moich urodzin – mówi polska piosenkarka Kasia
Kowalska, która wystąpi jako support przed koncertem
Bryana Adamsa w Rybniku. W dniu tego wydarzenia
artystka będzie obchodzić urodziny i jak mówi rybnicki
koncert to doskonały prezent na tę okazję.
Jarosław Galewski: Jak
odpowiednim poziomie artystycznym. Poza tym, warto wspomnieć,
zareagowała pani na możliwość
że to świetny fotograf. Od wielu lat
występu przed koncertem Bryana
pracuje dla portugalskiego Vogue.
Adamsa w Rybniku?
Kasia Kowalska: Oczywiście, było
Jak zareagowała pani na
mi bardzo miło. Nie ukrywam, że do
wiadomość o kolejnej wizycie
mojego występu w Rybniku znacząBryana Adamsa w Polsce?
co przyczynił się
- Pamiętam, że
Piotrek Metz, któjego ostatni kon”Pomysł zrodził się tuż
ry w moim imiecert oglądałam
po zobaczeniu reklamy
niu zapytał o taką
przed telewizorem.
możliwość. Bardzo
Szczerze mówiąc,
koncertu. Lubię Bryana
mu z tego miejsca
byłam wściekła
Adamsa, a jeden
dziękuję. Co do saże nie widzę tego
z billboardów informował, wszystkiego na
mego pomysłu, to
zrodził się tuż po
że zagra w Polsce właśnie żywo. Bryan był
zobaczeniu reklaświetny. Nic więc
13 czerwca, a więc
my koncertu. Lubię
dziwnego, że w Sow dzień moich urodzin.
Bryana Adamsa,
pocie wtedy wszyPomyślałam, że to mógłby scy oszaleli. Teraz
a jeden z billboardów informował,
być dla mnie fajny prezent” zobaczę go z bliska
i cóż - po prostu
że zagra w Polsce
właśnie 13 czerwca, a więc w dzień
będzie good!
moich urodzin. Pomyślałam, że to
W przeszłości występowała pani
mógłby być dla mnie fajny prezent.
jako support przed koncertami
Wymarzony?
Boba Dylana…
- Na pewno świetna kontrpropozy- Faktycznie, to była wielka spracja na urodziny. Mogę zagrać koncert,
wa. Jeżeli weźmie się pod uwagę klaspędzić ten czas ze znajomymi, którzy
sę artysty, to bez wątpienia było to
przyjechali między innymi z Niemiec
coś niesamowitego.
i USA. Zobaczymy razem występ BryPorozmawialiście sobie
ana i wypijemy dobre wino z okazji
po koncercie?
moich urodzin. To na pewno lepsze
- Niestety, nie miałam szansy naniż zwykły urodzinowy poniedziałek
wet uścisnąć jego dłoni. Rozmawiaspędzony w domu.
łam jednak z jego zespołem. Powiem
szczerze, że to i tak było dla mnie naDomyślam się, że muzyka
prawdę ogromne przeżycie.
Bryana Adamsa jest pani w jakiś
Czym zatem, poza czasem,
sposób bliska?
- Tak, cenię go, bo to świetny artyróżnią się występy poprzedzające
sta koncertowy. Poruszający był dla
gwiazdę wieczoru od
mnie między innymi jego występ,
standardowych koncertów?
kiedy śpiewał Sgt. Peppers Lonely
- Przede wszystkim gramy, gdy jest
Hearts Club Band. Naprawdę coś rejasno. Gramy krócej, no i wszyscy
welacyjnego, niczym Paul McCartczekają na gwiazdę wieczoru. Nie
ney. Bryan zawsze potrafił napisać
łudźmy się. Taka jest w tym przypiosenki wpadające w ucho, ale na
padku rzeczywistość.

I jak pozostać zapamiętanym po
takim wydarzeniu?
- Ja szykuję składankę swoich piosenek. Oprócz ekstrawaganckiego nakrycia głowy, które jest prezentem
od moich znajomych z USA, będzie
można po prostu zobaczyć i wysłuchać skrót mojego koncertu. A co do
zapamiętania artysty, który występował przed gwiazda, to właśnie z tego
powodu zakładam tę czapkę. Rola
nie jest łatwa, ale przecież wszyscy
będziemy tam po to, żeby było miło
i aby Bryan został świetnie przyjęty. Nad tym właśnie będę pracować
w trakcie swojego występu.
Boba Dylana osobiście poznać
się nie udało. Może inaczej będzie
z Bryanem Adamsem?
- Oczywiście bardzo na to liczę. Moi
znajomi, z którymi właśnie podróżuję po klasztorach i monasterach
w Rumunii, są maniakami fotografii.
Na pewno będziemy walczyć o sesję!
Czyli na koncercie
Bryana zostajecie?
- Tak, wszyscy zostajemy tego dnia
w Rybniku. W sumie mam nadzieję,
że Bryan zgodzi się na mały duecik.
Rozmawiał: Jarosław GALEWSKI

Bryan Adams w Rybniku
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16 Sylwetka Kasi Kowalskiej

Artystka
kompletna i spełniona

Polska wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów, producentka i aktorka
Kasia Kowalska wystąpi przed koncertem Bryana Adamsa w Rybniku. To bez
wątpienia support godny wielkiego artysty. Kasia Kowalska to bowiem jedna
z najbardziej rozpoznawalnych postaci na polskiej scenie muzycznej. Jej piosenki są obecne na listach przebojów od wielu lat.

K

asia Kowalska swoją muzyczną
przygodę rozpoczynała w zespole Evergreen. Jej debiutancka płyta
„Gemini” ukazała się w 1994 roku. Producentem tego albumu był nieżyjący już
lider zespołu „Republika” Grzegorz Ciechowski, który był także muzycznym
wzorem wokalistki w trakcie jej kariery.
Później artystka ruszyła w trasę koncertową wraz z Edytą Bartosiewicz.
Kolejne single z jej debiutanckiego
albumu bardzo szybko zyskały dużą
popularność. W rezultacie płyta szyb-

Kasia Kowalska
Data i miejsce urodzenia: 13 czerwca 1973, Sulejówek
Początek kariery muzycznej: 1992
Płyty: „Gemini”, „Koncert inaczej” , „Czekając na”,
„Pełna obaw”, „5”, „Antidotum”,
„Samotna w wielkim mieście”, „Antepenultimate”
i album koncertowy „Ciechowski. Moja krew”

Warto wiedzieć:
• w dniu koncertu Bryana Adamsa Kasia Kowalska
będzie obchodzić swoje 38 urodziny
• artystka wydała w trakcie swojej kariery muzycznej
osiem płyt i jeden album koncertowy - wszystkie płyty
Kasi Kowalskiej cieszyły się ogromną popularnością: 3
pokryły się złotem 4 platyną a jedna podwójną platyną
• artystka reprezentowała Polskę na konkursie Eurowizji
w 1996 roku

ko pokryła się podwójną platyną, co
było pierwszym znaczącym sukcesem
piosenkarki. Później jej albumy sprzedawały się równie dobrze. „Czekając
na…” zyskała miano platynowej płyty
już przed oficjalną premierą. Podobny
sukces odniósł album „Pełna obaw”.
W 2000 roku status złotej płyty osiągnęła „5”. Sukcesem był również album
„Antidotum”, który trafił do sklepów
w 2002 roku.
Kasia Kowalska bardzo często zyskiwała również uznanie publiczności. Artystka reprezentowała Polskę
podczas konkursu Eurowizji w Oslo
w 1996 roku. W 2001 roku na festiwalu
w Opolu otrzymała Superjedynkę za
najlepszą rockową płytę (podobnie
było w 2005 roku). Niewiele później
wokalista otrzymała nagrodę MTV
Europe Music Awards w kategorii
najlepszy polski artysta. Wystąpiła
również w filmie „Nocne graffiti” w roli
narkomanki Moniki, nagrała piosenkę
do ścieżki dźwiękowej animowanego
filmu „Dzwonnik z Notre-Dame”. Kasia Kowalska ma również doświadczenie związane z występami przed
wielkimi artystami. Warto bowiem
przypomnieć, że piosenkarka dwukrotnie śpiewała jako support przed
koncertami Boba Dylana w Polsce. To
bez wątpienia artysta wielkiego kalibru
i dlatego można przypuszczać, że Kasia

Kowalska będzie w stanie wprowadzić publiczność w wyjątkowy nastrój
13 czerwca przed występem Bryana
Adamsa.
Organizatorom koncertu kanadyjskiego piosenkarza zależało, żeby przed
gwiazdą wieczoru wystąpił artysta,
który dla polskich fanów muzyki jest
postacią rozpoznawalną. Kandydatur
było wiele, ale po ich rozważeniu okazało się, że wszystkie wymagania najlepiej
spełnia właśnie Kasia Kowalska. Sama
piosenkarka również bardzo chciała
być częścią tak wielkiego wydarzenia,
jakim niewątpliwie w skali kraju jest
koncert kanadyjskiego artysty. Lista
osiągnięć Kasi Kowalskiej jest naprawdę imponująca. To spełniona artystka,
która na polskiej scenie muzycznej
osiągnęła wielki sukces. To pozwala
wierzyć, że po 13 czerwca fani muzyki
będą pamiętać nie tylko występ wielkiego Bryana Adamsa, ale także Kasi
Kowalskiej, którą czeka niezwykle odpowiedzialne zadanie. Piosenkarka ma
bowiem swoim występem wprowadzić
publiczność w klimat tego magicznego
wieczoru. Co ciekawe, 13 czerwca na
Stadionie Miejskim w Rybniku Kasia
Kowalska będzie świętować swoje 38
urodziny. Jeśli pozna osobiście Bryana
Adamsa, to z pewnością będzie to dla
niej najlepszy z prezentów.
Jarosław GALEWSKI

Bryan Adams w Rybniku
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Bryan Adams
w liczbach
3558 - tyle tygodni w sumie

przeboje Bryana Adamsa znajdowały się na pierwszych miejscach list przebojów w Kanadzie.

1979 - w tym roku Bryan

Adams wydał swój pierwszy singiel „Let me take you dancing”,
debiutując przy tym na kanadyjskiej liście przebojów.

1978
- w tym roku Bryan Adams
rozpoczął swoją karierę muzyczną.
94

– tyle razy Bryan Adams
był nominowany do różnych
prestiżowych nagród.

76 - to liczba albumów

studyjnych, koncertowych i kompilacyjnych,
które wydał Bryan Adams.

57 - taka liczba koncertów została zaplanowa-

na w tegorocznej trasie koncertowej w Europie,
USA, Indiach i Nepalu.

51 - mając tyle lat Bryan Adams został po raz pierwszy ojcem (maj 2011).
34 - tyle teledysków zostało wyprodukowanych do największych przebojów artysty.

23 - tyle razy twórczość artysty została nagrodzona.

22 - to liczba wystaw w latach 1999 – 2010, podczas których można było podziwiać fotogra-

fie wykonane przez Bryana Adamsa (artysta poza muzyką zajmuje się także fotografią).

2 - płyty diamentowe, 73 płyty platynowe,

11 złotych i 2 srebrne ma w swoim dorobku artysta.

18 Piosenki Bryana Adamsa

Zawsze
na szczycie!
Utwory Bryana Adamsa kojarzy i zna i niemal każdy, kto nawet w minimalnym stopniu interesuje się
muzyką. Piosenki kanadyjskiego piosenkarza znajdowały się bowiem na szczytach list przebojów na
całym świecie. Największy sukces odniosła oczywiście
ballada „Everything I do”.

U

Utwory Bryana Adamsa
na szczycie:
1. „Everything I Do”
2. „All For Love” wraz ze Stingiem i Rodem Stewartem
3. „Please Forgive Me”,
4. „Have You Ever Really Loved a Woman
5. „Run to You”
6. „Somebody”
7. „Heaven”
8. „Can`t Stop This Thing We Started”
9. “Thought I’d Died and Gone to Heaven”
10. „The Only Thing That Looks Good on Me Is You”
11. „Let’s Make a Night to Remember”
12. „Back to You”
13. “Open Road”
14. “Don`t Give Up” wraz z Chicane

twory Bryana Adamsa wielokrotnie otwierały notowania
światowych list przebojów. Jak się
łatwo domyślić, najczęściej i w największej liczbie miejsc naszego globu
robiła to ballada „Everything I do”,
która przez wielu nieprzypadkowo
jest uznawana za przebój wszech
czasów. Ścieżka dźwiękowa z filmu
„Robin Hood: Książę złodziei”, za którą
Bryan Adams otrzymał nominację do
Oskara i nagrody MTV oraz Grammy
była numerem jeden między innymi
w: Kanadzie, Australii, Austrii, Niemczech, Norwegii,
Holandii, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii czy
Stanach Zjednoczonych.
Ogromny sukces odniósł utwór „All for love”,
który Kanadyjczyk nagrał wspólnie z innymi
wielkimi światowej muzyki – Rodem Stewartem i Stingiem. W 1993
roku ta piosenka była
na szczycie między innymi w: Kanadzie, Australii, Austrii, Niemczech, Norwegii, Szwecji,
Szwajcarii czy Stanach
Zjednoczonych. Na trzecim miejscu znalazła się
w notowaniu holenderskiej
listy przebojów a na drugim
w Wielkiej Brytanii.
W tym samym roku fani muzyki
wiele głosów oddawali nie tylko na
ten utwór Bryana Adamsa. Szczyt
w wielu krajach osiągnęła piosenka
„Please Forgive Me”, która była jedynką w Kanadzie, Australii, Norwegii,
a numerem dwa w takich państwach
jak Austria, Szwecja czy Szwajcaria.
Utwór znalazł się także na trzecim
miejscu w Niemczech i Holandii i był
w pierwszej dziesiątce notowania amerykańskiej listy przebojów.

Dwa lata później przyszedł czas na
kolejny hit i związaną z nim popularność. Spotkała ona utwór „Have
You Ever Really Loved a Woman”.
Ta piosenka znalazła się na szczycie
w sześciu państwach. Otwierała notowania list przebojów między innymi
w: Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii,
Szwecji, Austrii, Kanadzie czy Australii. Niewiele gorzej było w Holandii
i Niemczech, gdzie utwór znajdował się
odpowiednio na drugim i trzecim miejscu. W pierwszej dziesiątce piosenka
znalazła się także w Norwegii
i Wielkiej Brytanii.
Znacznie wcześniej od wymienionych piosenek na
szczycie znajdowały
się takie utwory jak
„Run to You”, „Somebody” czy „Heaven”.
W 1991 roku podobny zaszczyt co balladę wszech czasów
spotkał singiel „Can`t Stop This Thing
We Started”, który
był numerem jeden
w Kanadzie. Swoje pięć minut miał
także “Thought I’d
Died and Gone to
Heaven” – numer jeden w Kanadzie. W ojczyźnie Bryana
Adamsa na szczycie znalazły się także
takie utwory jak: „The Only Thing That
Looks Good on Me Is You”, „Let’s Make
a Night to Remember” „Back to You”
czy “Open Road”. Poza tym, należy
pamiętać, że kilkanaście piosenek
przez wiele tygodni okupowało na
całym świecie miejsca w pierwszych
dziesiątkach list przebojów. To tylko
pokazuje, na jaką skalę w trakcie swojej kariery muzycznej Bryan Adams
potrafił docierać do fanów muzyki na
całym świecie.
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Wielkie wydarzenie
medialne
Program 3 Polskiego Radia, TVN24, TVP 1, TVP
2, TVP INFO, TVP Kultura, Comedy Central, MTV,
Telewizja PULS, TV4, Radio Katowice, Radio Kraków, PolskieRadio.pl, Wirtualna Polska, Polska The
Times, Dziennik Zachodni, Polityka, Super Express,
Wprost, Newsweek, Rzeczpospolita oraz Gazeta
Wyborcza – to największe ogólnopolskie media,
które zaangażowane były w promocję koncertu
Bryana Adamsa w Rybniku. Poza tym, na ulicach
największych miast w Polsce pojawiły się: billboardy, megaboardy i reklamy na ekranach ledowych
promujące to wyjątkowe wydarzenie!

K

oncert Bryana Adamsa działa jak magnes na największe
ogólnopolskie media. Wystarczy powiedzieć, że w promocję tego wydarzenia zaangażowało się aż dziewięć
ogólnopolskich kanałów telewizyjnych. – Spoty reklamujące koncert
emitowane były regularnie w TVN
24 czy też w różnych kanałach Telewizji Polskiej. Nie zabrakło ich także
w Telewizji PULS, TV4, Comedy Central i MTV – mówi Janusz Stefański
z agencji Prestige MJM, która wraz
z Programem 3 Polskiego Radia i przy
wsparciu władz Rybnika, jest organizatorem czerwcowego koncertu Bryana
Adamsa w Polsce. Warto dodać, że
o tym wielkim wydarzeniu informowały także na bieżąco telewizje lokalne.
Ogromną rolę w promocji koncertu
odegrał Program 3 Polskiego Radia. Na
antenie popularnej „Trójki” wizyta Bryana Adamsa była bardzo popularnym
tematem. – Koncert Bryana Adamsa
był tematem najpopularniejszych audycji radiowej „Trójki” takich jak Markomania, Tu Baron, Myśliwiecka 3/5/7,
Mało obiektywnie czy Lista osobista.
W promocję tego wydarzenia zaangażowały się sztandarowe postacie
Programu 3 Polskiego Radia, czyli Marek Niedźwiedzki, Piotr Baron, Piotr
Stelmach czy Piotr Metz – tłumaczy
Mateusz Pawlicki z Prestige MJM.
O koncercie Bryana Adamsa szeroko
rozpisywały się największe w Polsce
tytuły prasowe. – Można powiedzieć,
że wszystkie popularne w naszym kraju dzienniki i czasopisma chociażby

wspominały o wizycie Bryana Adamsa w Polsce. Reklamy i artykuły dotyczące występu kanadyjskiego artysty
w naszym kraju zamieszczały między
innymi: Polska The Times, Polityka,
Super Express, Rzeczpospolita, Gazeta
Wyborcza, Newsweek, Wprost, TOP
10 Magazine, a także poczytne dzienniki lokalne na czele z Dziennikiem
Zachodnim i Nowinami – podkreśla
rzecznik prasowy Prestige MJM Jarosław Galewski.
Intensywna kampania toczyła się
również w Internecie. Największe
portale na czele z Wirtualną Polską
regularnie przekazywały informacje
o czerwcowym koncercie. Bardzo zaangażowany w promocję rybnickiego
wydarzenia był też portal PolskieRadio.
pl Organizatorzy zadbali także o promocję na portalach społecznościowych
(w szczególności na facebooku).
Co jest warte podkreślenia, koncert Bryana Adamsa obecny był także
w charakterystycznych miejscach największych miast w Polsce. – Megaboardy promujące to wydarzenie zawisły
w Warszawie, Wrocławiu, Katowicach
czy Zabrzu. W siedmiu największych
polskich miastach, a więc w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku i Szczecinie, miały
miejsce kampanie przy użyciu ekranów ledowych lub billboardów. Z kolei
już w lutym miała miejsce kampania
outdoorowa przy wykorzystaniu billboardów agencji reklamowej AMS
– wymienia Marek Kurzawa z Prestige MJM. W sumie wartość promocji

koncertu wyniesie
kilka milionów złotych.
Ciekawostkę stanowi fakt, że koncert Bryana Adamsa był też promowany za naszą południową granicą.
Reklama została skierowana głównie
do mieszkańców Ostrawy - miasta liczącego ponad 300.000 mieszkańców,
a położonego zaledwie nieco ponad 30
kilometrów od Rybnika. W tym przypadku w sposób szczególny w promocję zaangażowane było czeskie Radio
Hey, które również zostało patronem
medialnym koncertu.
Wydawnictwo: „Bryan Adams w Rybniku”
zredagował Janusz Stefański.
Teksty: Jarosław Galewski i Janusz Stefański.
Zdjęcia: Urząd Miejski w Rybniku,
materiały dostarczone przez management Bryana
Adamsa oraz management Kasi Kowalskiej
Rysunek: Szymon Wasielak.
Projekt i opracowanie graficzne:
PROJEKTOWNIA.
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Nowoczesna
wizytówka miasta
Tegoroczny koncert Bryana Adamsa odbędzie się na
Stadionie Miejskim w Rybniku. To nowoczesny obiekt,
który na co dzień gromadzi wielu rybniczan podczas
wydarzeń sportowych. Jak się jednak okazuje, to miejsce jest także idealne, by organizować na nim wielkie
imprezy muzyczne.

N

a rybnickim Stadionie Miejdy podstawowe parametry rybnickiego
skim na co dzień swoje mecze
owalu. Wymieniono również bandy,
rozgrywa pierwszoligowa drużyna
co w sposób wydatny przyczyniło się
do podniesienia bezpieczeństwa ryżużlowa KS ROW Rybnik a także Enerwalizujących na obiekcie żużlowców.
getyk ROW Rybnik, który występuje
w rozgrywkach trzeciej ligi piłkarZałożony został także nowy drenaż,
skiej. Stadion należy obecnie do MOponieważ poprzedni w ogóle nie zdaSIR-u Rybnik i jest częścią kompleksu
wał egzaminu. Jak się okazało, był to
sportowo – rekreacyjnego. Warto podopiero początek zmian.
wiedzieć, że w jego
Obiekt przeszedł
”Bardzo liczę na to,
sk ład wchod z ą
w ostatnich latach
także: stadion lekkapitalny remont.
że ten koncert otworzy
koatletyczny, kąpieW 2001 roku rozpoRybnikowi drogę do
lisko „Ruda” oraz
czął się remont tryorganizacji podobnych
treningowe boiska
bun. Modernizacji
piłkarskie. Na przeimprez, a rybnicki stadion uległy całe trybustrzeni lat doszło do
również kryta.
na stałe wpisze się w szlak ny,
wielu zmian, które
Z kolei w 2003 roku
tras koncertowych innych zamontowano cztewpłynęły w sposób
znaczący na wizery czterdziestomemuzycznych sław”
runek rybnickiego
Adam Fudali, prezydent Rybnika trowe słupy oświeStadionu Miejskietleniowe. Efektem
go. Można powiedzieć, że rozpoczęło
prowadzonych prac był także montaż
się od przebudowy toru, do której donowej tablicy świetlnej. Rok później
szło w 2000 roku. Zmianie uległy wtezdecydowano się z kolei na podniesie-

nie poziomu bezpieczeństwa widzów
dzięki instalacji monitoringu.
W tej chwili rybnicki obiekt może
pomieścić około 10.000 kibiców, którzy wielokrotnie przeżywali na jego
terenie wielkie sportowe emocje. Natężenie oświetlenia wynosi 1200 luksów
i dlatego wiele imprez można przeprowadzać przy blasku jupiterów, tworząc
w ten sposób wyjątkowy klimat.
Jak się okazuje, rybnicki Stadion
Miejski to nie tylko idealne miejsce
do organizowania wydarzeń sportowych. Bardzo dobre zdanie mieli o nim
także między innymi przedstawiciele
managementu Bryana Adamsa, którzy
byli pod wrażeniem infrastruktury
obiektu. Warto bowiem powiedzieć,
że na Śląsku pojawili się Tour Manager
Bryana Adamsa Richard Hoermann
i Szef Produkcji Koncertów Bernhard
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Fieber. Stadion Miejski w Rybniku
wywarł na nich ogromne wrażenie.
Obaj panowie zgodnie uznali, że to
bardzo nowoczesny obiekt. Uznanie
u ludzi Kanadyjczyka wzbudziło także
zaplecze rybnickiego stadionu. Wizyta przedstawicieli managementu
Bryana Adamsa przebiegła zresztą
bardzo sprawnie. Wszystko odbyło się
w świetnej atmosferze. Nie pojawiły
się żadne zastrzeżenia na temat przygotowań do koncertu, a nowoczesny
charakter obiektu był podkreślany
niemal na każdym kroku.
To wszystko bez wątpienia sprawia,
że Rybnik ma zielone światło i może
również w przyszłości organizować
wielkie wydarzenia muzyczne. Tego
nie wykluczają zresztą władze miasta.
- Nie ukrywam, że bardzo liczę na
to, że ten koncert otworzy Rybniko-

wi drogę do organizacji podobnych
imprez, a rybnicki stadion na stałe
wpisze się w szlak tras koncertowych
innych muzycznych sław – mówi prezydent Rybnika Adam Fudali.
Włodarze Rybnika mają również
świadomość, że organizacja tak głośnych imprez jak koncert Bryana
Adamsa to doskonała promocja ich
miasta. Mogli się o tym przekonać
na własnej skórze w ostatnich mie-

siącach. - Od dnia ogłoszenia miejsca
koncertu towarzyszyło nam wielkie
zainteresowanie, które miało bez wątpienia znaczny wpływ na promocję
i wizerunek naszego miasta. Nie bez
znaczenia była również szeroka kampania promująca koncert, w której
również obecny był Rybnik – wyjaśnia
Adam Fudali.
Jarosław GALEWSKI

Stadion Miejski w Rybniku
Adres: ul. Gliwicka 72, Rybnik
Pojemność: 10304 (wszystkie miejsca siedzące)
Trybuna kryta: 619 (wszystkie miejsca siedzące)
Sektor gości: 552 (wszystkie miejsca siedzące)
Oświetlenie: 1200 lux

znowu nie działa?
a dresik załóż!

Poczta na WP jest niezawodna
a-dresik.wp.pl

muzyka, jaką tylko chcesz...
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Tu zawsze kupisz bilety
na interesujące imprezy

Wielkie
koncerty
- niezapomniane wrazenia

tel. 797 291 191, 508 031 264, 508 031 266
www.imprezyprestige.com

