
     Przedstawiamy propozycję zorganizowania koncertu w oparciu o autorską twórczość zespołu 4 (czwórka).
Czteroosobowy skład profesjonalnych muzyków wykonuje utwory w formule 100% "na żywo”, uzupełniane
muzycznymi zabawami i animacjami. Piosenki adresowane są głównie do dzieci w wieku przedszkolnym i
wczesnoszkolnym, ale świetnie nadają się do wspólnego śpiewania rodzinnego. Występ zespołu to ciekawa
propozycja na piknik firmowy, koncert rodzinny lub imprezę lokalną.

    W 2022 roku zespół wydał już trzecią płytę, tym razem zatytułowaną UŚMIECH. Wydana w 2018 roku płyta
MOJE SERCE JEST BIAŁO-CZERWONE spotkała się z bardzo pozytywnymi recenzjami zarówno
medialnymi, jak i bezpośrednio od odbiorców, czyli dzieci, rodziców i nauczycieli. Drugą płytę zatytułowaną
KLUCZYKI DO MUZYKI zespół nagrał w 2020 roku, a jej patronem jest Polskie Radio Dzieciom. 

     Repertuar grupy jest bardzo urozmaicony zarówno pod względem tematycznym, jak i muzycznym. Piosenki
łatwo „wpadają w ucho” i generują uśmiech oraz dobry nastrój zarówno u dzieci, jak i u dorosłych.
Jednocześnie niosą  walory edukacyjne.

KONCERTY DLA MAŁYCH I DUŻYCH

     Spontaniczny sposób prowadzenia koncertów i publiczność biorąca czynny udział w wydarzeniach na
scenie gwarantują dobrą zabawę, mądrze spędzony czas i dużą dawkę energii. Na scenie na pewno nie
zabraknie dziecięcych chórków, zespołów instrumentalnych, a także objawiających się nagle talentów
wokalnych. Wszystko przeplatane jest konkursami i zabawami z dużą dawką humoru. 



Katarzyna Kubus–Salska (CIOCIA KASIA) - animacyjna "rakieta", wokalistka, pedagog ruchu i tańca;
zawsze w kolorowych włosach porywa do wspólnej zabawy zarówno dzieciaki jak i ich rodziców. 

Rafał Tomczyk - autor tekstów i muzyki niemal wszystkich piosenek, lider, zawodowy konferansjer, pedagog
muzyczny i gitarzysta; scena i kontakt z dziecięcą widownią to jego żywioł.

Michał Karkusiński - pedagog muzyczny i mistrz instrumentów klawiszowych, dzięki któremu koncert zawsze
świetnie brzmi; człowiek z rozwianą fryzurą kapitalnie aranżuje utwory. 

Michał Renc - człowiek, dla którego instrumenty perkusyjne nie mają tajemnic, do tego świetny improwizator,
dysponujący również wyjątkową umiejętnością nietypowego posługiwania się głosem.

4 OSOBY W ZESPOLE

W zależności od sytuacji zespół koncertuje w różnych konfiguracjach składu, od solowego występu lidera
zespołu Rafała Tomczyka, poprzez duet, tercet aż do kwartetu. Przed koncertem możliwe są również

warsztaty muzyczne pod hasłem ULEPIMY DZIŚ PIOSENKĘ, podczas których dzieciaki tworzą własny utwór
pod okiem członków zespołu, a później wykonują go na scenie.

 
W cenie koncertu przekazujemy w prezencie nasze płyty CD.

Parametry występu dostosowujemy do potrzeb Klienta.
 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

GWARANTUJEMY JAKOŚĆ ORAZ 

604 075 836

rt@profimusic.pl

www.4dladzieci.pl

www.youtube.com/4dladzieci

www.facebook.com/4dladzieci

www.instagram.com/4dladzieci

NALEŚNIKI https://www.youtube.com/watch?v=zvHo05tiTfk
KLUCZYKI DO MUZYKI https://www.youtube.com/watch?v=ysRFUf9DZFY
BIAŁO – CZERWONE https://www.youtube.com/watch?v=NXNcZ15-52U
GITAROWA PIOSENKA https://www.youtube.com/watch?v=HM6y4PxCzaw

4 PRZYKŁADOWE PIOSENKI

Koncert zespołu to dobre granie zawsze na żywo (żadnych podkładów, żadnych przycisków)
Różnorodność repertuarowa (w tym utwory dedykowane)
Gwarancja rozśpiewanej i uśmiechniętej publiczności
Przyjazna cena i możliwość jej negocjacji

4 POWODY WYBORU CZWÓRKI

https://www.youtube.com/watch?v=ysRFUf9DZFY
https://www.youtube.com/watch?v=NXNcZ15-52U
https://www.youtube.com/watch?v=HM6y4PxCzaw

