
N A J P I Ę K N I E J S Z E  K O L Ę D Y  Z  R Ó Ż N Y C H  S T R O N  Ś W I A T A

Arena Kalisz
ul. Hanki Sawickiej 22 - 24

4 stycznia 2017 r.
godz. 18.00

Patronat:
Konferencji Episkopatu Polski

Biskupa Edwarda Janiaka - Biskupa Kaliskiego

Telewizji Polskiej

Patronat honorowy
Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser–Dudy

 TGD
 Natalia NIEMEN
 MARIKA
 Kuba BADACH
 MATE.O
 Piotr CUGOWSKI

Prowadzenie:

Marek ZAJĄC
Produkcja:

Adam Guzdek
Piotr Nazaruk
Czas trwania koncertu:

do 2 h godzin

Współpraca:

Diecezja Kaliska

Bilety na koncert:
www.bilety24.pl   oraz   parafie

Dochód z koncertu zostanie przekazany
na dożywianie osób potrzebujących.
„Głodnych nakarmić”.

N A J P I Ę K N I E J S Z E  K O L Ę D Y  Z  R Ó Ż N Y C H  S T R O N  Ś W I A T A

Tauron Arena Kraków
ul. Stanisława Lema 7

27 stycznia 2017 r.
godz. 19.00

Patronat:
Konferencji Episkopatu Polski

Kardynała Stanisława Dziwisza - Metropolity Krakowskiego

Telewizji Polskiej

Patronat honorowy
Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser–Dudy

 TGD
 Natalia NIEMEN
 MARIKA
 Kuba BADACH
 MATE.O
 Piotr CUGOWSKI

Prowadzenie:

Marek ZAJĄC
Produkcja:

Adam Guzdek
Piotr Nazaruk
Czas trwania koncertu:

do 2 h godzin

Współpraca:

Wydział Duszpasterstwa Ogólnego
Kurii Metropolitalnej w Krakowie
Caritas Archidiecezji Krakowskiej

Bilety na koncert:
www.bilety24.pl   w   parafiach
oraz Caritas Archidiecezji Krakowskiej

Dochód z koncertu zostanie przekazany
na dożywianie osób potrzebujących.
„Głodnych nakarmić”.



w …………

Ideą koncertu jest okazanie radości z przyjścia na świat Emanuela 
oraz wiary, której się nie wstydzimy. Chcemy stworzyć wspólnotę, 

by kolędować, podzielić się opłatkiem oraz przede wszystkim wziąć 
udział w wyjątkowym, pełnym świątecznego ciepła i wzruszeń 
wydarzeniu muzycznym. Olśniewające gwiazdy  estrady – TGD oraz 
Natalia Kukulska, Natalia Niemen, Kuba Badach i Piotr Cugowski, 
wykonają niezwykły, zachwycający różnorodnością repertuar, 
złożony z najpiękniejszych kolęd i pieśni bożonarodzeniowych 
pochodzących z wielu stron świata.

Na scenie pojawi się kilkadziesiąt osób, a oprawa wydarzenia 
zostanie zrealizowana z największym rozmachem. Utwory 

między innymi z  Ukrainy, Austrii, Francji, Anglii, Wenezueli, 
Puerto Rico, Ameryki Północnej, Afryki i oczywiście najpiękniejsze 
kolędy polskie zostaną wykonane w fenomenalnych, specjalnie 
na tę okazję przygotowanych aranżacjach. Słowem: publiczność 
odbędzie wraz z artystami emocjonującą podróż poprzez różne 
tradycje świętowania Bożego Narodzenia. Będzie tu miejsce 
zarówno na żywiołową radość, jak i refleksję. Będzie okazja, 
aby najbardziej wyjątkowy czas w roku przeżyć jak najpełniej 
i najpiękniej. Razem.

Każdy uczesnik koncertu przy wejściu otrzyma program 
i repertuar koncertu wraz z opłatkiem, którym w odpowiednim 

momencie uczestnicy koncertu będą się łamać. Wszyscy wspólnie 
z artystami zaśpiewamy również kilka kolęd.

Przed nami niezwykły wieczór, podczas którego tradycja spotka się ze współczesnością, pop i gospel z muzyką folk, 
młodzi wokaliści z doświadczonymi artystami. Czas, gdy Ziemia spotka się z Niebem.
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Koncert składa się z czterech części:
1. Najpiękniejsze kolędy i pieśni bożonarodzeniowe świata (część koncertowa)
2. Życzenia oraz łamanie się opłatkiem 

 (uczestnicy koncertu otrzymają go wraz z programem przy wejściu na koncert)

3. Wspólne śpiewanie kolęd
4. Finał koncertu uwielbienie

4 stycznia 2017 r. o godz. 18.00 w Arena Kalisz
spotkajmy się na koncercie Betlejem w Kaliszu,
by razem świętować radość z przyjścia na świat Emmanuela 

oraz pokazać, jak wielka jest nasza wiara i wspólnota ludzi wierzących!

kontakt@betlejemwpolsce.pl
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kontakt@betlejemwpolsce.pl


