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Zapraszamy Państwa na występ unikalnych artystów
z Brazylii, Kolumbii, Kenii i Kuby. W trakcie wieczoru
będziemy bawili się w rytmie największych
przebojów latino na żywo połączonymi z pokazami
tanecznymi i radosnymi animacjami tanecznymi rewii
As Belezas do Brasil, nauką gry na instrumentach
perkusyjnych oraz gorącymi setami DJ-skimi nestora
kultury latina w Polsce – Eda Szynszyla.

Proponujemy koncert kubańskiej wokalistki Yaremi
Mercedes. Nie zabraknie potężnej energii bębnów
kubańskich w wykonaniu salsowego artysty Aicardo
Mosquera.

Zapraszam zapoznać się z programem „Od Zmierzchu
w Rio do Świtu w Havanie! ”.

Nad całością będzie czuwał konferansjer legenda
imprez latino w Polsce Ed Szynszyl

Motyw przewodni eventu:



Ślicznotki” mają na swoim koncie ponad kilkaset występówm.in.:
-Wielka Gala Liderów Polskiego Biznesu 2013 w Teatrze Narodowym
-Finał wyborówMiss Egzotica International
-Wraz z Krzysztofem "KASĄ" Kasowskim otwierały polskie eliminacje do Eurowizji
2011
-Sylwester z TVP 1 – Jaka to melodia?
-Półfinał 7 edycji MAM TALENT -Letnia trasa klubowa z Ballantine’s Brasil
-Jako jedyne wystąpiły u boku światowej gwiazdy rapu 50 Centa podczas jego wizyty
w Polsce!
- Wiele topowych eventów w Polsce i Europie

W trakcie wieczoru wystąp Rewia As Belezas do Brasil www.sambapoland.pl

As Belezas to międzynarodowa grupa taneczna składająca się z profesjonalnych
tancerek z wieloletnim doświadczeniem w szkołach tańca i rewiach tanecznych. Rewię
współtworzą między innymi tancerze z Brazylii, Kenii, Nigerii, Kolumbii, Kuby i
oczywiście z Polski m.in.: Miss Egzotica 2010, Vice Miss Egzotica 2013 oraz znany
brazylijski tancerz i choreograf Andre Mafra. Obecnie zespołem opiekuje się
choreografka i solistka Teatru Muzycznego w Gdyni Marta Jaoko. Zespół jest oficjalną
rewią konkursu Miss Egzotica

W trakcie wydarzenia pokażemy wiele różnych stylów tanecznych oraz będziemy
wspólnie uczyli się tańczyć sambę, salsaton i bachate.

http://www.sambapoland.pl/






Yaremi de las Mercedes Kordos urodziła sie w Hawana.

Skończyła studia na Akademii Muzycznej u gitarzysty Amadeo

Roldan. W wieku lat 19-tu rozpoczęła karierę jako piosenkarka w

Macumba Show. Współpracowała z rożnymi zespołami min.El

Muso y su Gran Sonora, Huracan del Caribe, Nelson Manuel y la

Corte. Po tych doświadczeniach dostała sie donagrania płyty z

Giraldo Piloto & Klimax, Zespol CUBANISMO (Homenaje a Bob

Marley) ale najważniejsze nagranie było z CD FLOR DE AMOR z

Diva Buena Vista Social Club, Omara Potuondo. Własnie z jej

zespól zrobiła trasa koncertowa na Kubie w 2004. Tym samym

roku była z delegacją Kubańską w Meksyku jako reprezentantka z

Kuby w Festiwalu międzynarodowy Ceiba ( Villahermosa Tabasco).

Pod koniec tego Roku została zaproszona do Polski do współprace

z Kubańczykiem Jose Torres i jego zespołem. Od momentu kiedy

przyjechała do Polski miała przyjemność śpiewać jako gości w

projektach z Rei Ceballo z zespołem, Sunnyland, Endo DJ i innych.

Tez występowała w programach telewizyjnych, w reklamie z

Zakopower, tak samo jak w show tv jak Swat się Kreci, Po mojemu

i innych. Zaśpiewała na wielu Festiwalach min. Fest. Cubano, Zlota

Tarka (Ilawie), Festiwal Kultury Świata iinne. Brała udział w

corocznych występach charytatywnych dla WOŚP.





Na instrumentach perkusyjnych - Aicardo „RICO” Mosquera
to utalentowany perkusjonalista z stolicy salsy Cali w Kolumbi.
Znany ze współpracy z projektami muzycznymi w Europie i
Ameryce Łacińskiej. Współpracowawał min. z Reinaldo
Ceballo z Calle Sol czy zespołem Salsa Central. Miał
przyjemność współpracować z gwiazdami polskiej estrady
przy różnych projektach telewizyjnych (TVP 1, 2, TVN,
POLSAT),między innymi: Taniec z Gwiazdami.









Ed Szynszyl -konferansjer/DJ www.edszynszyl.pl – Paweł

Kucharczuk to popularyzator wielokulturowości w Polsce,
kolekcjoner muzyki, perkusjonalista, prezenter radiowy (Jazz
Radio, Radio Pin, Radio RDC) oraz prezes Fundacji Macunaima. Z
wykształcenia psycholog społeczny o nietuzinkowej osobowości.
Współtworzył projekty: grupę twórczą Primitivo, Sheesha Lounge
(Klub Arabski), Kamala (Klub Hinduski), festiwal "Planeta Latina",
trzy edycje Warszawskiego Tygodnia Wielokulturowego, Trzy
edycje Targów Latino oraz 15 lat Festiwalu Brazylijskiego w
Warszawie (www.brasil.com.pl). Ma na koncie wiele prestiżowych
imprez w Polsce i za granicą m.in. praca Dj-ska podczas gali
Europejskiej Akademii Filmowej (European Film Awards Warsaw
2006), występy w Lizbonie i Berlinie (wręczenie honorowej
nagrody dla Andrzeja Wajdy w Berlinie). Brał udział w programie
Mana i Materny pt. Wehikuł czasu, współtworzył dokumentu dla
TVN STYLE "Poza szlakiem - Kużniar w Rio ". Wiele środowisk
uważa, że jest Legendą Sceny Latino w Polsce, a jego muzyczna
składanka "Praia Latina" stała się kultowa. Za całokształt 15 lat
Festiwalu Bom Dia Brasil otrzymał Oficjalny Tytuł Honorowy
„Przyjaciela Republiki Brazylii”, który wręczył mu Ambasador
Brazylii w Polsce.

http://www.edszynszyl.pl/
http://www.brasil.com.pl/
http://m.in/










Sambalada to projekt perkusyjny prowadzony

przez dwóch Brazylijczyków. Zespół wykonuje
karnawałową muzykę perkusyjną – Sambę Batucadę.
Różnorodność wielu instrumentów, ciekawe aranżacje
i choreografie, pulsujący brazylijski rytm i mistrzowskie
wykonanie to wizytówka zespołu. Drum Show to
potężny przekaźnik siły płynącej z rytmu! Idealna
oprawa muzyczna na początek, punkt kulminacyjny
lub efektowny koniec każdej imprezy! Niespodzianką
będzie wspólna choreografia wraz z Rewią As Belezas
do Brasil! To 100% Karnawału z Rio de Janeiro!

Zespół występował np. w edycji Sylwestrowej
programu Jaka to Melodia, dla wielu klientów
korporacyjnych oraz na „Balu Sportowca” w siedzibie
Polskiego Komitetu Olimpijskiego wraz z Prezydentem
Dudą
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Sobowtór Fidela Castro



DEKORACJE – PALMY, BANERY, FLAGI, 
hamaki, wizualizacja, gadzety
imprezowe….



Technika wizualna oraz oświetlenie i nagłośnienie:
Wydarzenia specjale, imprezy firmowe, konferencje czy
festiwale realizujemy na najnowszej generacji nagłośnieniu
firmy QSC czy to liniowym czy aktywnym serii K 10 i K 12 oraz
QSC KW181 subbasy. Używamy najwyższej jakości urządzenia
oświetleniowe. Urządzenia pracują na niskim poborze mocy. W
realizacjach plenerowych posiadamy agregaty prądotwórcze,
sceny każdego formatu, zadaszenia oraz płotki.

Pracujemy na najnowszego generacji mikrofonach firmy Shure
SM BETA i Sennheiser. Pracujemy na sprzęcie dj-skim firmy
Pioneer, Technicks i Denon.
Mikser do realizacji dźwięku to Midas M32. Dysponujemy
własną logistyką transportu, montażu i demontażu. W zespole
pracują doświadczeni koordynatorzy z branży eventowej.

Poniżej przykładowa lista zakontraktowanego sprzętu na
imprezę firmy Reporter Young prezentującą nową linie
odzieżową i koncert firmowany przez Roksane Węgiel –
zwyciężczyni Voice of Poland Kids 2018.











WYDARZENIA WIELOKULTUROWE/ FESTIWALE/ PARADY/ DNI MIAST/ PIKNIKI/ PRZEDSTAWIENIA
TEATRALNE/ GALE/ IMPREZY FIRMOWE I KLUBOWE/ WARSZTATY TANECZNE/TELEDYSKI /REKLAMY

Zapraszamy do współpracy!


