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Szanowni Państwo,  

mamy przyjemność zaprezentować Państwu ofertę koncertową Zespołu Szpetni. 

Zapraszamy do zapoznania się z nią i kontaktu w celu uzyskania dodatkowych informacji.

 

Projekt powstał w 2012 roku pod nazwą „Duet Dawid Mik i Filip Kot” i od początku swojej 

działalności związany jest z piosenką literacką, poetycką, estradową oraz interpretacją 

aktorską piosenki.  

Artyści występowali m.in. na deskach Filharmonii Krakowskiej, Teatru im. Ludwika 

Solskiego w Tarnowie, w BWA w Tarnowie. Artyści doskonale odnajdują się także   

w mniejszych ośrodkach kulturalnych, gdzie zawsze są entuzjastycznie przyjmowani przez 

widzów. Szpetni przez ponad sześć lat zagrali prawie 200 koncertów na terenie całego 

kraju. W tym czasie zdobyli kilkadziesiąt nagród na międzynarodowych i ogólnopolskich 

konkursach, przeglądach oraz festiwalach. Artyści byli licznie nagradzeni za działalność 

charytatywną, m.in. „Aniołami Dobroczynności”.  

Szpetni to także twórcy spektakli muzycznych takich jak „100 minut dla Piaf” oraz   

„Czy warto kochać dziś?! / A quoi ca sert l’ amour?!” 
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Szpetni, czyli kto?  

Dawid Mik 

Dawid to charyzmatyczny wokalista, obdarzony 

ciepłą, barytonową barwą głosu, swobodnie 

interpretujący piosenki po polsku i francusku. 

Podczas koncertów zachwyca publiczność 

zdolnościami muzycznymi, które szlifował   

pod okiem cenionych pedagogów, ale   

i nieprzeciętnym humorem, pozwalającym 

nawiązać bliską relację z widzem w każdym 

wieku. Wydobywa z piosenek to co najlepsze,   

co sprawia, że nawet najtrudniejszy tekst staje się 

dla widza zrozumiały i pozostaje z nim na długo.  

Filip Kot 

Filip Kot to niepozorny instrumentalista, który   

w chwili pojawienia się na scenie potrafi wyczarować 

muzyczne piękno pozostające na długo w pamięci 

widzów.  Dzięki przygodzie związanej z działalnością 

chóralną Filip odwiedził wiele europejskich krajów, 

podejmując współpracę z wieloma cenionymi 

muzykami. Słuchając aranżacji młodego artysty należy 

zachować ostrożność, ponieważ jego interpretacje 

potrafią zahipnotyzować widza i przenieść go w inny 

świat. 
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Inspiracje muzyczne i współpraca artystyczna 

Szpetni na co dzień współpracują z wieloma artystami, z którymi tworzą razem koncerty   

i recitale na terenie całej Polski. 

Często dołączają do nas różni artyści, dobierani pod względem charakteru koncertu, 

dzięki czemu nie zamykamy się w jednej formie i mamy doświadczenie   

w pracy z różnymi instrumentalistami, wokalistami, a także aktorami, od których 

zawsze czerpiemy to, co najlepsze. 

 

Propozycje koncertowe 

Czas miłości 

To nastrojowy, pełen wdzięku koncert o miłości, kobietach i uczuciach, jakie towarzyszą 

nam przez całe życie. Szpetni zabierają widzów w świat pełen ciepła i przyjemności, 

przypominają piosenki znanych i cenionych artystów. Koncert idealnie pasuje na 

Walentynki, Dzień Kobiet oraz na wiele innych okazji, w których centrum zainteresowania 

jest płeć piękna. 

Skład koncertowy 

Propozycja I. Szpetni 

Propozycja II. Szpetni + kontrabas, akordeon, instrumenty perkusyjne 

 

Program koncertu 

Piosenki Agnieszki Osieckiej, m.in. „Oczy tej małej”, „Szpetni czterdziestoletni”, utwory 

Wojciecha Młynarskiego, np. „Czas miłości”, „Panienka na huśtawce”, a także piosenki   

z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego. 
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Tych miasteczek nie ma już 

Klimat przedwojennych miasteczek galicyjskich i życia ich mieszkańców zostaje 

przywołany w piosenkach klezmerskich Nachuma Sternheima i Leopolda Kozłowskiego. 

Tęsknota za magicznym światem, ciepło rodzinnego domu, zapach pieczonej chałki, 

szwargot codziennych rozmów i życie w zgodzie z przeznaczeniem to motywy piosenek, 

które poruszą serce nawet najbardziej wymagającego słuchacza. Program dopełniają 

przedwojenne szlagiery, znane i cenione przez publiczność od niemal wieku. 

Skład koncertowy 

Propozycja I. Szpetni + wokal damski, klarnet 

Propozycja II. Szpetni + wokal damski, klarnet, kontrabas 

Propozycja III. Szpetni + wokal damski, klarnet, kontrabas, instrumenty perkusyjne 

 

Program koncertu 

Piosenki z tekstami Andrzeja Własta, Wojciecha Młynarskiego i Jacka Cygana, m.in.          

„Rebeka”, „Tak jak malował Pan Chagall”, „Cymes”, przedwojenne szlagiery, m.in. „Zimny 

drań”, „Umówiłem się z nią na dziewiątą”. 

 
 



 
 

 
6 

 

Czy warto kochać dziś?! // A quoi ca sert l’ amour?!” 

To recital złożony z najbardziej znanych i cenionych przebojów piosenki francuskiej zaśpiewany   

w dwóch językach: francuskim i polskim. Nowe aranżacje utworów oraz ich oryginalna 

interpretacja przypominają minione lata, kiedy piosenka francuska przeżywała swoją drugą 

młodość, a przy tym nadają im niebanalnego stylu. Przekłady Wojciecha Młynarskiego, Andrzeja 

Poniedzielskiego czy Jeremiego Przybory pozwalają przenieść się słuchaczom na zatłoczone ulice 

starego Paryża, do pachnących kawiarni i romantycznych alejek. 

Skład koncertowy 

Propozycja I. Szpetni  

Propozycja II. Szpetni + akordeon, kontrabas, instrumenty perkusyjne 

Propozycja III. Szpetni + wokal damski, akordeon, kontrabas, instrumenty perkusyjne 

Program koncertu 

Piosenki z repertuaru Edith Piaf, m.in. „La vie en rose”, „Sous le ciel de Paris”, „Padam, padam”, 

Charlesa Aznavoura „J’aim Paris au moi de main” czy „C’est Si Bon”, Joe Dassina „Et si tu n’existais 

pas” oraz wiele innych. 
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Trzy miłości 

To pełen emocji recital z piosenkami Bułata Okudżawy oparty na znanych i cenionych 

przez Polaków balladach i pieśniach rosyjskiego barda w tłumaczeniu takich wybitnych 

postaci jak Agnieszka Osiecka, Wojciech Młynarski czy Wiktor Woroszylski. To recital,   

w którym wzruszenie, śmiech i powrót do przeszłości nie są obce,   

a przesłanie płynące z utworów Bułata zostaje na dłużej w świadomości widzów.  

Starannie dobrany program jest filozoficzną refleksją nad światem, przemijaniem  

i spotkaniem z pięknym słowem i klimatyczną muzyką.  

Skład koncertowy 

Propozycja I. Szpetni  

Propozycja II. Szpetni + akordeon, instrumenty perkusyjne 

Propozycja III. Szpetni + wokal damski, akordeon, kontrabas, klarnet, instrumenty  

    perkusyjne 

Program koncertu 

„A przecież mi żal”, „Trzy miłości”, „Balonik”, „Francois Villon – Dopóki ziemia kręci się”, 

„Nadziei maleńka orkiestra”, „Ach panie, panowie”, „Za dzień mój ślub” i inne. 

 

 

Do każdego koncertu podchodzimy indywidualnie   

i odpowiadamy na potrzeby organizatora. 

Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia warunków współpracy. 
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KONTAKT 

 

Szymon Łucyków 

manager  

 

tel. 732 008 020 / 572 621 110 

e-mail: szpetni@szpetni.pl 

 

media społecznościowe                                                                     

Facebook: www.facebook.com/SzpetniART (@szpetniART)       

Instagram: https://www.instagram.com/szpetni/ (@szpetni) 

Twitter: https://twitter.com/szpetni (@szpetni)                                                  

 

 

 

W materiale wykorzystano zdjęcia Anny Kocik, Artura Gawle, Szymona Szczęcha, Renaty Gogoli oraz Stowarzyszenia ALL IN UJ 
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