Oferta

The Time Quartet to jeden z najbardziej wszechstronnych, profesjonalnych, polskich kwartetów
smyczkowych z 13-letnim doświadczeniem. Zespół prowadzi ożywioną działalność koncertową
zarówno w Warszawie, jak i na trenie całego kraju. Kwartet wykonał ponad 350 koncertów dla takich
instytucji jak: PKN Orlen, Hansgrohe, Bayer Polska sp. z o.o., Vattenfal Heat Poland, ABB, Unipress,
Hotel Intercontinental, Hotel Radison, Hotel Mariott, RMF Classic, Polska Akademia Nauk, Centralna
Biblioteka Rolnicza, Galeria Katarzyny Napiórkowskiej, Galeria Porczyńskich, Pałac Belwederski,
Łazienki Królewskie w Warszawe, Teatr Polonia, Teatr Żydowski, Teatr Szekspirowski w Gdańsku,
Bemowskie Centrum Kultury, Dom Kultury Kadr, Bielskie Centrum Kultury w Bielsko Białej,
Staromiejski Dom Kultury, Ratusz Bemowo, Gmina Długosiodło, Filharmonia Kaszubska, Filharmonia
Podkarpacka, Filharmonia Narodowa i wielu innych.
W naszym repertuarze znajduje się muzyka klasyczna, ale znakomicie czujemy się również w jazzie,
muzyce filmowej i rozrywkowej (pop, rock). Posiadamy własne aranżacje utworów popularnych:
ABBA, Adele, Coldplay, Europe, Lady Pank, Metallica, Michael Jackson, Sting, The Beatles i wiele
innych.

Oferujemy:


Koncerty z muzyką klasyczną. Proponujemy najpiękniejsze dzieła zarówno polskich
kompozytorów jak i zagranicznych w zależności od okoliczności imprezy i
zaproszonych gości.



Oprawa muzyczna imprez firmowych (tworzenie tła muzycznego): gale, bankiety,
konferencje, kolacje firmowe, wręczanie nagród. Oferujemy tutaj zarówno repertuar
klasyczny oraz muzykę filmową i rozrywkową (posiadamy własne aranżacje na kwartet

smyczkowy muzyki popularnej takich wykonawców jak: Coldplay, Michael Jackson,
Adele, Sting, Metallica, Abba i inni).


Oprawa muzyczna zaręczyn oraz ślubów: cywilnych, kościelnych

(w tym

ekumenicznych i międzynarodowych), plenerowych jak i kolacji ślubnych.


Oprawa muzyczna imprez rodzinnych: urodzin, chrzciny, rocznice i wiele innych.



Nagrania studyjne: do filmów, płyt audio, teledysków, seriali, gier.

W celu zrealizowania potrzeb naszych klientów występujemy zarówno w pomieszczeniach jak
i chętnie wykonujemy muzykę w plenerze. Repertuar obejmuje muzykę klasyczną, filmową,
rozrywkową, tanga i jest nieustannie rozszerzany i wzbogacany o nowe aranżacje w celu
realizacji potrzeb naszych zleceniodawców. Na Państwa życzenie Kwartet jest gotowy
opracować zaproponowane przez Państwa utwory.

