RAMOWA OFERTA KONCERTOWA ROBERTA ŻURAWSKIEGO.
Dziękujemy za zainteresowanie twórczością Roberta Żurawskiego. Zachęcamy do zapoznania się z ramową ofertą
koncertową artysty, która skierowana jest przede wszystkim do instytucji kultury, kin, teatrów, scen kameralnych
i studyjnych. Istnieje także możliwość zorganizowania koncertu zamkniętego czy zaproszenie artysty na koncert,
który uświetni inne wydarzenie, takie jak np. otwarcie nowych obiektów kulturalnych, edukacyjnych itp.
Robert Żurawski przyjmuje także zaproszenia do szkół na spotkania z młodzieżą, mające na celu promocję kultury,
języka polskiego, poezji i literatury.

Program koncertów :
Podczas koncertów Robert Żurawski wykonuje piosenki do słów znanych poetów, takich jak: Adam Ziemianin,
ks. Wacław Buryła, Edward Stachura, Wiesław Kazanecki, Jan Rybowicz i innych. Prezentowane są zarówno starsze
i znane publiczności artysty utwory, jak również piosenki premierowe.

Czas trwania koncertu :
Standardowo koncert trwa ok. 70 minut + ewentualne bisy.
Istnieje możliwość zaproszenia artysty z tzw. krótkim programem, który trwa ok. 40 min. + ewentualne bisy.

Wymagania techniczne i organizacyjne :
Organizator koncertu zobowiązany jest do zapewnienia nagłośnienia oraz odpowiedniego zaplecza dla artysty:














2 kolumny głośnikowe renomowanej firmy np. JBL, MACKIE, HK Audio itp.
Moc nagłośnienia (kolumn/końcówki mocy) powinna być dostosowana do wielkości i akustyki sali.
Mikser dźwięku.
1 odsłuch sceniczny dla artysty, preferowany aktywny o mocy min. 200 W.
Mikrofon umieszczony na statywie, przewodowy, dynamiczny, klasy SHURE SM58 lub wyższy albo
sceniczny mikrofon pojemnościowy przewodowy klasy NEUMANN KMS 105.
Procesor lub linia/tor efektów Reverb lub podobny.
Kabel gitarowy zakończony końcówką „duży jack” oraz kabel zapasowy.
Statyw mikrofonowy z funkcją regulacji (tzw. „łamany” statyw mikrofonowy).
Standardowe oświetlenie sceny / miejsca występu.
Obsługę nagłośnienia przez akustyka.
Garderoba w osobnym pomieszczeniu dla dwóch osób, zamykana na klucz, zimne napoje, kawa i herbata.
Najlepiej jeśli garderoba znajduje się z tyłu sceny lub w jej pobliżu z bliskim dostępem do WC.
Zapewnienie miejsca parkingowego dla samochodu osobowego na terenie miejsca koncertu.
Przygotowanie sceny, nagłośnienia, garderoby oraz obecność akustyka na 2 godziny przed koncertem
w celu przeprowadzenia próby.
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Umowa i rozliczenie :
Pomiędzy artystą a organizatorem zostaje zawarta umowa w formie pisemnej.
Wypłata wynagrodzenia następuje przelewem na konto w terminie uzgodnionym między stronami.

Wynagrodzenie i terminy :
W celu uzyskania informacji o wysokości wynagrodzenia lub dostępności terminu prosimy wyłącznie o kontakt
telefoniczny z Robertem Żurawskim.

Kontakt w sprawie organizacji koncertów :
Robert Żurawski
tel. 509 – 966 – 207
e – mail: robertzurawski@poczta.fm
Oficjalna strona internetowa: www.robertzurawski.pl
W przypadku dodatkowych pytań lub w kwestii indywidualnych ustaleń prosimy o kontakt.
Za wszystkie zobowiązania artystyczne, które nie zostały uzgodnione osobiście i wyłącznie
z Robertem Żurawskim artysta nie ponosi odpowiedzialności.
Ze względu na konieczność zapewnianie odpowiedniego i profesjonalnego poziomu odbioru koncertów nie są
akceptowane amatorskie zestawy i komponenty nagłośnienia.

Robert Żurawski – gitarzysta, wokalista, kompozytor, wykonawca, prawnik. Od wielu lat koncertuje w całej
Polsce. Komponuje i wykonuje utwory do słów takich znanych poetów jak Adam Ziemianin, ks. Wacław Buryła,
Jan Rybowicz, Edward Stachura, Wiesław Kazanecki, i innych. Znakomicie porusza się w gatunku ballady
poetyckiej, posiada niezwykły dar mariażu poezji i muzyki oraz ich przekazu. Potrafi wzruszyć i skłonić do refleksji.
Podczas koncertów nie brakuje również dawki humoru i ekspresji. W latach 2006 – 2013 tworzył sceniczny duet
autorski z poetą Adamem Ziemianinem. Od 2010 współpracuje i tworzy duet autorski ze znanym poetą,
ks. Wacławem Buryła. Obdarzony osobistą i artystyczną charyzmą oraz mocnym wyrazistym głosem, pokazuje
zupełnie inną stronę poezji, wychodzi do słuchaczy z jej nowym obliczem, różnym od tego, który jest często
stereotypowo prezentowany. Uczył się grać całkowicie samodzielnie, sam szukał brzmienia, stylu i sposobu
artystycznego przekazu. Robert Żurawski z wykształcenia jest prawnikiem. Ukończył prawo na Uniwersytecie
Śląskim. Interesuje się literaturą, historią, uwielbia kio, teatr i wspinaczkę.
Więcej informacji znajduje się na oficjalnej stronie internetowej www.robertzurawski.pl

Zapraszamy do współpracy.

Powyższa ramowa oferta ma wyłączenie charakter informacyjny i stanowi jedynie zaproszenie do podjęcia rokowań celem zawarcia umowy.
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