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Artysta i management o koncercie

Oficjalna strona Michaela Bublé o koncercie w Gdańsku
O koncercie Michaela Bublé poinformowała oficjalna strona artysty. Znalazły się na niej niezbędne informacje dotyczące
daty i miejsca koncertu oraz sposobu nabywania biletów na występ kanadyjskiego piosenkarza w ERGO ARENIE. Warto
zauważyć, że polski koncert był częścią trasy koncertowej, na której nie zabrakło największych światowych ośrodków
takich jak: Buenos Aires, Rio De Janeiro, Sao Paulo, Oslo, Sztokholm, Helsinki czy Talinn. Po wizycie w ERGO ARENIE
Bublé zagrał między innymi w Rotterdamie.
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Promocja koncertu

Oficjalna strona artysty na Facebooku
o koncercie w Polsce
Koncert w ERGO ARENIE odbił się również szerokim echem na oficjalnym
fanpage`u piosenkarza na portalu społecznościowym Facebook. Po wizycie
w Polsce artysta umieścił na swoim profilu zdjęcia, które udało wykonać się
jego ekipie podczas kwietniowego występu w naszym kraju. – To było niezapomniane show. Do zobaczenia następnym razem! – napisała na profilu Michaela
Bublé jedna z polskich fanek Agata Jerzyło. – Oczywiście, że tam byłam. Niesamowita noc, niesamowity show i Ty byłeś niesamowity. Mam nadzieję, że
do zobaczenia w przyszłym roku w Polsce. Może w Warszawie? – można było
przeczytać z kolei w komentarzu Pauliny Sator.
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Charakterystyka koncertu
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Wielki show Michaela Bublé
Pierwszy w Polsce koncert Michaela Bublé był porywającym widowiskiem.
Przy wypełnionej po brzegi hali ERGO ARENA Kanadyjczyk zaprezentował
swoje największe przeboje, przez cały czas utrzymując doskonały kontakt
z publicznością.
Przygotowania do koncertu Michaela Bublé miały ekspresowe tempo. Wystarczy powiedzieć, że w jeden
dzień została postawiona scena, na której wystąpił kanadyjski gwiazdor. - W ERGO ARENIE pojawiliśmy
się już o szóstej rano. Wszystko trzeba było zrobić bardzo szybko. Najważniejsze, że każdy szczegół był
w stu procentach dograny – mówił Marek Kurzawa z agencji Prestige MJM, która wraz z Radiem Złote
Przeboje była organizatorem koncertu.
Tuż przed godziną 20:00 wszystko było dopięte na ostatni guzik i na scenie pojawił się support w postaci
grupy Naturally 7, która rozgrzała publiczność przed występem gwiazdy wieczoru. Trybuny bawiły się
doskonale w trakcie występu amerykańskiego zespołu, który przynajmniej kilka razy otrzymywał owację
na stojąco. Był to jednak tylko przedsmak tego, co czekało widzów w ERGO ARENIE.
Kilka minut po godzinie 21:00 na scenie pojawił się Michael Bublé i od razu ERGO ARENA oszalała.
Wielu fanów natychmiast wstało z miejsc, a kiedy tylko Kandadyjczyk wydał z siebie pierwszy dźwięk euforia została spotęgowana. - To mój pierwszy koncert w Polsce. Wreszcie tutaj jestem! - krzyknął po jednym
z utworów szczęśliwy Bublé, który w poniedziałek nie tylko doskonale śpiewał, ale również utrzymywał
znakomity kontakt z publicznością. Rozpoczął od „Cry me a river” i kilka taktów wystarczyło, żeby grupa
fanek artysty znalazła się pod sceną.
Bublé nie pozostał obojętny na taki wyraz sympatii i po odebraniu kwiatów rozdał kilka autografów,
a panie, które miały najwięcej szczęścia, otrzymały od artysty całusa. Kanadyjczk nieustannie żartował,
opowiadał o swojej rodzinie, miłości do Franka Sinatry czy Michaela Jacksona. Jego opowiadania tłum za
każdym razem przyjmował brawami, a równie często wybuchał śmiechem. - Uwielbiam Michaela Jacksona.
Był taki moment, że przez pewien czas bardzo żałowałem, że nie jestem czarny – skwitował z rozbrajającym
uśmiechem Bublé, po czym wykonał taniec charakterystyczny dla króla muzyki pop.
Piosenkarz zadbał również o dobry odbiór koncertu dla wszystkich fanów i śpiewał nie tylko na głównej
scenie, ale także przemieszczał się po ERGO ARENIE, by wykonać kilka utworów na niewielkiej scenie
ulokowanej w centralnej części hali. Dzięki temu przez długi czas był na wyciągnięcie ręki dla swoich fanów.
- Śmiało można powiedzieć, że w trakcie koncertu Michaela Bublé nie było ani jednej chwili, w której można
było się nudzić – powiedział Janusz Stefański z agencji Prestige MJM. W trakcie kilku utworów publiczność
śpiewała z artystą. Tak było choćby w trakcie hitu „I’ve Got The World On A String” Franka Sinatry.
Koncert Michaela Bublé zgromadził na trybunach wiele znanych postaci ze świata show biznesu. W ERGO
ARENIE pojawili się między innymi znani aktorzy: Maciej Zakościelny, Borys Szyc, Katarzyna Cichopek,
a także juror programu „You Can Dance” Agustin Egurrola czy prezenter Tomasz Kammel. - Śmiało można
powiedzieć, że koncert zakończył się sukcesem pod każdym względem. Przede wszystkim trzeba zauważyć,
że ERGO ARENA pękała w szwach, co sprawiło, że występowi Michaela Bublé towarzyszył niesamowity
klimat. Poza tym, artysta wystąpił po raz pierwszy w Polsce. Podobnego koncertu nie zagrał w tym roku
w zbyt wielu krajach Europy. Po trzecie zrobił to w prawdziwie mistrzowskim stylu – powiedział Mateusz
Pawlicki z agencji Prestige MJM.
Koncert Michaela Bublé zainaugurował cykl „Prestiżowe Gwiazdy, Złote Przeboje”.

Oficjalny bilet na koncert

Oficjalny plakat koncertu

Lista utworów

Set lista koncertu - utwory, których wysłuchała publiczność
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Bis
18.
19.
20.

Cry me a River
All of me
At this moment
Mack the nife
Everything
Band Intro – Instrumental
I’ve Got the World On A String
Crazy Love
Georgia On My Mind
How Sweet It Is (To Be Loved By You)
MJ Guy – Twist & Shout
All I Do Is Dream Of You
Some Kind of Wonderful
Home
Save the last Dance
Heartache Tonight
Haven’t met you yet
Feeling Good
Me & Mr. Jones
Song for You
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Trasa koncertowa

Michael Bublé – Trasa koncertowa 2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

9 marzca, Mexico City, Meksyk
10 marzca, Mexico City, Meksyk
11 marzca, Mexico City, Meksyk
15 kwietnia, Herning, Dania
17 kwietnia, Oslo, Norwegia
18 kwietnia, Sztokholm, Norwegia
20 kwietnia, Helsinki, Finlandia
21 kwietnia, Tallinn, Finlandia
23 kwietnia, Gdańsk/Sopot, Polska
25 kwietnia, Kolonia, Niemcy
26 kwietnia, Rotterdam, Holandia
27 kwietnia, Rotterdam, Holandia
1 maja, Cape Town, Afryka Południowa
2 maja, Cape Town, Afryka Południowa
3 maja, Cape Town, Afryka Południowa
5 maja, Sun City, Afryka Południowa
6 maja, Sun City, Afryka Południowa
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Opinie po koncercie
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Komentarze po koncercie
To, że Michael znakomicie śpiewa wiedzieliśmy już wcześniej, ale
to, że jest jednym z najlepszych showmanów świata i wywołuje
wśród Polek histerię na miarę Elvisa Presleya odkryliśmy dopiero
teraz

Wiele sobie po tym koncercie obiecywaliśmy. Że przyjedzie, że
zaśpiewa i że porwie. Co bardziej odważni myśleli, że może nawet
nawiąże dialog z publicznością, lub – kto wie, powie kilka słów o
rzucanych mu kwiatach, maskotkach i bieliźnie.. O tym, że zejdzie
między ludzi, poda im rękę i jeszcze wycałuje marzyły chyba tylko
fanki o najbardziej wybujałej wyobraźni. A on... zrobił to wszystko.
Plus jeszcze pokazał skarpetki z muppetami i rzucał w publiczność
ręcznikie

Okazało się, że Polacy doskonale wiedzą, kim jest Michael Bublé,
świetnie znają jego repertuar i namiętnie kupują płyty Kanadyjczyka. 10 tysięcy widzów zapełniło Ergo Arenę do ostatniego
siedzenia, a wokalista okazał się być czarującym i bardzo inteligentnym posiadaczem gigantycznej charyzmy . Nie dziwię się więc,
że dziewczyny wręczają mu kwiaty i chcą rzucać majtki na scenę.
Ponadto Bublé nosi świetnie skrojone garnitury, do których dobiera
skarpetki z Elmo z „Ulicy Sezamkowej”. No i jak go nie kochać?

Panie, bo to one w przeważającej większości stanowiły publiczność tego wieczoru, wyglądały na zachwycone. Aplauz, głośne
tupanie, ogłuszający pisk - to wszystko zrobiło wrażenie, nawet
na Michaelu, który do wyrazów uwielbienia zdążył już przecież
przywyknąć.

Michael Bublé od razu nawiązał kontakt z publicznością i
podczas dwugodzinnego występu niejednokrotnie zaskakiwał
poczuciem humoru, otwartością i dystansem do siebie. Koncert
Deutsche Bank Invites Michael Bublé rozpoczął nostalgiczny „Cry
Me a River” Arthura Hamiltona. Artysta przeniósł publiczność w
złotą erę lat 50-tych. Nie zabrakło też standardów, takich jak: „I’ve
Got You Under My Skin”, najbardziej znanego z wykonania Franka
Sinatry, czy przeboju Raya Charlesa „Georgia on My Mind”. Jednak
poniedziałkowy występ artysty w Hali Ergo Arena daleki był od
melancholijnego jazzu. Każdy utwór był mistrzowsko opracowany
pod kątem oprawy artystycznej, muzycznej i wizualnej. W trakcie
występu kanadyjski artysta nieustannie zaskakiwał. Opowiadając
o Michaelu Jacksonie, wykonał „Billie Jean”, imitując taniec i styl
muzyczny swojego idola, zaśpiewał także „Twist and Shout” The
Beatles. Niespodziewanie zszedł ze sceny i wykonywał kilka utworów wśród spontanicznie reagującej publiczności

Ubrany w elegancki garnitur z łobuzerskim uśmiechem na
twarzy, Bublé wiedział jak nie stracić zainteresowania publiki ani
na chwilę. Nieważne, czy wspominał o swojej rodzinie, przedstawiał za pomocą niewybrednych anegdot kolegów z zespołu, czy
opowiadał o swoich ulubionych artystach - The Beatles i Michaelu
Jacksonie - naśladując ich piosenki. Robił to z taką naturalnością
i swobodą, że każda przerwa w śpiewaniu wypełniała halę salwą
śmiechu. Publiczność nie była spokojna ani przez moment. W „I’ve
Got The World On A String” Franka Sinatry śpiewała razem z artystą, a w balladzie „Crazy Love” Van Morrisona trybuny zapłonęły
światłem ognia z zapalniczek i wyświetlaczy telefonów. Podobnie
było w przypadku kilkunastu innych utworów, które Kanadyjczyk
wykonał tego wieczoru.
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Internetowe komentarze po koncercie
Michael boski, z duzym dystansem do siebie i
fajnym poczuciem humoru. No i ta jego orkiestra...
Uczta dla duszy i ciała! :-)
Marta Grajeta

Wczorajszy wieczór w Ergoarenie: najpierw
„ naturally 7” to nie był tylko support - to było
pierwsze wydarzenie tego wieczoru. Potem Sam
MB - artysta otoczony świetnymi muzykami.
Uwiódł wszystkich :-) mnie - kiedy zauważył
Maluszka blisko sceny i podał słuchawki dla niego,
bo „głośna muzyka może zaszkodzić”- no i jak go
tu nie kochać :-) ? Warto było biec z pracy na ten
koncert :-)
Ewa Czajkowska

Dziękuję, koncert był fantastyczny ! Michael Bublé
jest niezwykle charyzmatycznym człowiekiem,
polska publika także nie zawiodła, atmosfera była
nie do opisania. Czekamy do następnego koncertu
Michaela u nas !!! :-) Mam jego autograf !!! :)))))
P.S. Nie zapominajcie także o supporcie Michaela
- Naturally 7 - pierwszy raz ich słyszałam, a są
naprawdę profesjonalni i równie czarujący :)
Magdalena Żuń

Napiszę krótko: koncert przeszedł moje najśmielsze
oczekiwania!
Gosia Śmigielska

I o to chodzi w koncertach żeby poza muzyką
działo się coś jeszcze. Uważam że Michael Bublé
ma świetny kontakt z publicznością i przez to jego
koncerty są ciekawe
Człowiek

Było cudownie. Przy tak dużej ilości osób, tłum nie
był wcale odczuwalny. Dojazd i powrót przyzwoity.
Nagłośnienie, efekty pierwsza klasa!! Koncert
rewelacyjny!! I to poczucie humoru:))Ola

Koncert Michaela Bublé był niezwykły. Udowodnił
na nim, że potrafi śpiewać równie dobrze jak
zabawiać publiczność. Występ sprawiał mu
ogromną radość i było to widać. Marzyłam aby
zobaczyć go na żywo od dawna a wczoraj to
marzenie się spełniło
GoGo

Koncert przebił nawet Stinga. Poczucie humoru
i zdolności Michaela są godne uwagi. Czas zleciał
jak sen! Uwielbiam jego muzykę i głos!
Ania

Koncert był bardzo dobry. Publiczność reagowała
fantastycznie. Michael nie zawiódł nas pod
żadnym względem! Jestem zachwycona i będę
czekać na jego kolejny przyjazd do Polski
KaJa099

Byłam na koncercie Michael Bublé i przyznaję,
jestem pozytywnie zaskoczona. Nie sądziłam,
że artysta porwie publiczność do tego stopnia...
chociaz na podróż do Gdańska poświecilam 12
godzin jazdy pociągiem w jedna stronę (dobę
łącznie!) to uważam ze naprawdę warto było
zobaczyć go na żywo. Nie wiem jak siedzący w
najdalszych sektorach ale z poziomu I (sektor 104)
koncert wyglądał fantastycznie...
niaszka

Koncert był rewelacyjny, jestem przekonana, że
wszyscy obecni na nim byli zachwyceni, nie da się
ukryć, że Michael Bublé to prawdziwy czarodziej
sceny. Nie spodziewałam się, że polska publika tak
ciepło przyjmie kanadyjskiego wokalistę
Maggie

Nie da się tego słowami opisać nie ma po prostu
słów, które to oddadzą :) Było po prostu bosko
fantastycznie itd. głos Bublé jest niczym aksamit,
jest tak delikatny, ciepły że po prostu można
odlecieć:) jak zawsze za krótki koncert, ale po
czymś takim człowiek czuje się jak w raju, i jak tu z
taką energią teraz spokojnie zasnąć?
Kasia Raduszkiewicz
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Znani na koncercie

Zlot gwiazd
W trakcie koncertu Michaela Bublé położona na pograniczu Gdańska i Sopotu hala ERGO ERENA wypełniła się po
brzegi. Wizyta kanadyjskiego artysty w naszym kraju przyciągnęła tysiące fanów z całej Polski. Wśród nich nie zabrakło
znanych osobistości ze świata showbiznesu. Na trybunach obecni byli między innymi czołowi polscy politycy. Wystarczy
powiedzieć, że na koncert Michaela Bublé postanowił wybrać się Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Nie zabrakło
również prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza oraz znanych aktorów i aktorek. Wśród fanów piosenkarza można było
zobaczyć między innymi Katarzynę Cichopek, Macieja Zakościelnego czy Borysa Szyca. Koncert oglądał również znany
dziennikarz Tomasz Kammel czy juror programu „You Can Dance” Augustin Egurrola.

Augustin Egurrola

Maciej Zakościelny

Bogdan Borusewicz

Pawel Adamowicz

Fot: PAP/G.Jakubowski, Renata Dabrowska / AG, K.Wellma, MWMedia, gala.pl, A.Szilagyi /MWMedia

Borys Szyc

Tomasz Kammel

Katarzyna Cichopek

Support koncertu Michaela Bublé
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Vocal play
w mistrzowskim wydaniu!
Naturally 7 to zespół wykonujący VOCAL PLAY. Intensywne wykorzystanie bardzo popularnego ostatnio beatboxu to cecha charakterystyczna tego zespołu, który był prawdziwą sensacją i objawieniem
po wykonaniu coveru Phila Collinsa „In The Air Tonight”. Nagranie
trafiło na serwis youtube i niemal od razu stało się wielkim hitem .
Na szeroką skalę grupa zaczęła działać w 2007 roku. Jej muzycy
właśnie ten okres uważają za przełomowy, ponieważ wtedy zaistnieli
na światowej scenie występując przed milionami słuchaczy. Następne
sukcesy pojawiały się w kolejnych latach. W 2008 roku zespół był
gościem kilku znanych programów rozrywkowych w USA. W styczniu
2009 roku Naturally 7 wystąpili w London`s Pigalle obok tak uznanych
artystów jak: Coldplay, Chris Martin czy Brian Eno. Następnego dnia
grupa weszła do studia wraz z Eno i Coldplay na ich wspólne zaproszenie. Z Wielkiej Brytanii zespół udał się do Kalifornii, gdzie otrzymał
owację na stojąco podczas prestiżowej konferencji TED (Technology
Entertainment and Design).
Zespół można zobrazować najlepiej, jako grupę siedmiu muzyków,
która uprawiają coś, co najlepiej określa nazywa VOCAL PLAY. Trudno
inaczej opisać to, co robią. Za pomocą swoich głosów wytwarzają
dźwięki podobne do różnych instrumentów, począwszy od perkusji,
przez instrumenty dęte a kończąc na gitarach – opisuje Naturally 7
Daniel Sieberg z CBS NEWS.
Grupa powstała już w 1999 roku w Nowym Jorku i została założona
przez Rogera Thomasa i jego brata Warrena oraz pięciu innych muzyków
o podobnym talencie. Przez lata ich działalność polegała na śpiewaniu
w najróżniejszych zakątkach miasta, z którego się wywodzą. Ważnym
momentem w funkcjonowaniu Naturally 7 była wygrana w konkursie muzycznym w Nowym Jorku. To zwycięstwo pociągnęło za sobą
kolejne sukcesy. Brak instrumentów takich jak gitary, perkusja czy
wiele innych i cały czas obecny instrument głosu czynią Naturally 7
wyjątkową grupą. Niewątpliwie stanowią zjawisko muzyczne i warto
zapoznać się z ich twórczością, a później usłyszeć na żywo.
Wszystkim zainteresowanym twórczością Naturally 7 można polecić ich wydany w 2009 roku album „Wall of Sound”, który stanowi
esencję twórczości nowojorskiej grupy.

Naturally 7 podczas koncertu w Gdańsku

Fotoreportaż z koncertu

Michael Bublé - Koncert w Gdańsku/Sopocie

Fotoreportaż z koncertu

Michael Bublé - Koncert w Gdańsku/Sopocie
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Geograficzna sprzedaż biletów na koncert Michael Bublé
(klasyfikacja miast według liczby zakupionych biletów na stronie TICKETPRO - czołowa trzydziestka)

•

Słupsk

Rumia

•

Gdynia
Sopot
Gdańsk
Iława

•

Olsztyn
Szczecin

Grudziądz

•
•

Iława
Białystok

Warszawa
Toruń
Włocławek
Płock

•

Poznań
Zielona Góra

Zielona Góra
Ostrów Wlkp.

•

•

Warszawa

1. Warszawa

557

2. Gdańsk

451

3. Gdynia

210

4. Poznań

147

5. Łódź

71

6. Kraków

64

7. Wrocław

62

8. Rumia

53

9. Bydgoszcz

48

10. Sopot

42

Łódź

Piotrków Trybunalski
Lublin

Wrocław

Kielce
Opole
Zabrze
Katowice

•

Bielsko-Biała

Kraków

11. Olsztyn

40

21. Kielce

11

12. Toruń

38

22. Piotrków Tryb.

11

13. Katowice

29

23. Elbląg

10

14. Białystok

17

24. Grudziądz

10

15. Szczecin

17

25. Lubin

10

16. Włocławek

16

26. Słupsk

10

17. Zielona Góra

15

27. Zabrze

10

18. Konin

14

28. Płock

9

19. Bielsko-Biała

12

29. Opole

8

20. Iława

11

30. Ostrów Wlkp.

8
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Geograficzna sprzedaż biletów na koncert Michael Bublé
(klasyfikacja województw według liczby zakupionych biletów przez stronę www.imprezyprestige.com)

woj. Pomorskie

23,56%

woj. Warmińsko-Mazurskie

1,63%

woj. Zachodniopomorskie

3,17%

woj. Podlaskie

woj. Kujawsko
-pomorskie

0,94%

3,23%
woj. Mazowieckie
woj. Lubuskie

0,51%

35,81%

woj. Wielkopolskie

10,41%
woj. Łódzkie

1,51%

woj. Dolnośląskie

woj. Lubelskie

0,81%

3,08%
woj. Opolskie

woj. Świętokrzyskie
woj. Śląskie

0,12% 2,17%

0,06%
woj. Podkarpackie

woj. Małopolskie

1,78%

0,15%

Wojwództwo

Ilość Procent

1. Mazowieckie

1187 35,81%

2. Pomorskie

781

23,56%

3. Nieznany kod pocztowy 367

11,07%

4. Wielkopolskie

345

10,41%

5. Kujawsko – Pomorskie

107

3,23%

6. Zachodniopomorskie

105

3,17%

7. Dolnośląskie

102

3,08%

8. Śląskie

72

2,17%

9. Małopolskie

59

1,78%

10. Warmińsko-Mazurskie

54

1,63%

11. Łódzkie

50

1,51%

12. Podlaskie

31

0,94%

13. Lubelskie

27

0,81%

14. Lubuskie

17

0,51%

15. Podkarpackie

5

0,15%

16. Opolskie

4

0,12%

17. Świętokrzyskie

2

0,06%

Razem:

3315 100%

Wartość kampanii promocyjnej

Michael Bublé - Koncert w Gdańsku/Sopocie

Wartość kampanii promocyjnej koncertu Michaela Bublé - 4.003.661 zł netto

1.

Prasa – reklamy oraz ekwiwalent za materiały dziennikarskie, które ukazały się
w prasie, radiu i telewizji oraz internecie

2.

Reklamy wielkoformatowe

71.100 zł

3.

Billboardy

61.335 zł

4.

Telewizja

122.000 zł

5.

Radio

40.000 zł

6.

Internet

200.000 zł
SUMA

Wszystkie kwoty na podstawie oficjalnych cenników (ceny katalogowe).

3.509.226,31 zł

4.003.661 zł

Echa medialne koncertu

Michael Bublé - Koncert w Gdańsku/Sopocie

Polskie media, które informowały o koncercie Michaela Bublé
Informacje przygotowane przez dziennikarzy – bez reklam.

Telewizje

Rozgłośnie radiowe

Prasa

Informacje dotyczące koncertu
Michaela Bublé pojawiały się łącznie
w 5 ogólnopolskich telewizjach

Informacje dotyczące koncertu
Michaela Bublé pojawiały się łącznie
w 10 stacjach radiowych

informacje dotyczące koncertu Michaela Bublé
pojawiły się łącznie na łamach 40 gazet

Tytuły z ilością publikacji

4

10

20

4

3

7

16

4

2

5

2

5

1

Pozostałe gazety

Pozostałe radia:

TYLKO DLA
DOROSŁYCH

Echa medialne koncertu

Działania promocyjne na antenie Radia Złote Przeboje
Ogromną rolę w promocji koncertu Michaela Bublé odegrało Radio Złote Przeboje, które było współorganizatorem cyklu „Prestiżowe Gwiazdy, Złote Przeboje”. Poza działaniami reklamowymi, koncert
kanadyjskiego wokalisty został objęty intensywnymi świadczeniami redakcyjnymi. Szczegóły dotyczące
wizyty piosenkarza w naszym kraju pojawiały regularnie na antenie Radia Złote Przeboje. Tuż przed
samym koncertem odbył się „Weekend z Michaelem Bublé”. W trakcie jego trwania nie zabrakło interesujących faktów, ciekawostek i przede wszystkim największych przebojów artysty. Poza tym, Radio
Złote Przeboje zorganizowało w dniu koncertu specjalne plenerowe studio, które zostało zlokalizowane
w Sopocie. Dzięki niemu fani mieli możliwość zdobycia ostatnich biletów na występ Kanadyjczyka jeszcze w dniu koncertu. Relacja na żywo z koncertu była również przeprowadzona bezpośrednio z ERGO
ARENY. Radio Złote Przeboje wyemitowało też 40 spotów reklamowych reklamujących koncert
Michaela Bublé.

Michael Bublé - Koncert w Gdańsku/Sopocie

Echa medialne koncertu

Monitoring mediów – Internet
Zestawienie opracowane przez PRESS SERVICE
Liczba internetowych informacji prasowych ogółem: 386
Strony internetowe wraz z ilością publikacji nt. koncertu Michael Bublé w Gdańsku.

Michael Bublé - Koncert w Gdańsku/Sopocie

Echa medialne koncertu

Monitoring mediów – Internet - c.d.

Michael Bublé - Koncert w Gdańsku/Sopocie

Przykłady publikacji w internecie

Michael Bublé - Koncert w Gdańsku/Sopocie

2012.04.23 - dziennikbaltycki.pl

2012.04.24 - infomusic.pl

2012.04.24 - mmtrojmiasto.pl

2012.04.24 - namonciaku.pl

2012.04.24 - onet.pl

2012.04.24 - styl.pl

Przykłady publikacji w internecie

Michael Bublé - Koncert w Gdańsku/Sopocie

2012.04.24 - trojmiasto.pl

2012.05.11 - gazeta.pl

2012.04.25 - wp.pl

2012.04.26 - mmtrojmiasto.pl

RZECZPOSPOLITA
2011-12-29
Echa medialne koncertu – przykłady artykułów prasowych

Michael Bublé - Koncert w Gdańsku/Sopocie

24.12.2011 - Dziennik Bałtycki

4.01.2012 - Dziennik Bałtyck

20.04.2012 - Dziennik Bałtycki

29.12.2011 - Rzeczpospolita

Echa medialne koncertu – przykłady artykułów prasowych

Michael Bublé - Koncert w Gdańsku/Sopocie

24.04.2012 - Gazeta Wyborcza

Dziennik Bałtycki

Trendy

Tylko dla dorosłych

Echa medialne koncertu – przykłady artykułów prasowych

Michael Bublé - Koncert w Gdańsku/Sopocie

Newsweek

Dziennik Bałtycki

Male Men

gala.pl

Promocja koncertu

Reklama prasowa
Reklamy koncertu Michaela Bublé ukazały się w 18 tytułach prasowych.
Były to zarówno reklamy w największych dziennikach takich jak Gazeta
Wyborcza, Dziennik Bałtycki, Dziennik Zachodni, Dziennik Łódzki, Gazeta
Krakowska, Gazeta Wrocławska, Głos Wielkopolski czy Kurier Lubelski.
Koncert był promowany również w największych tygodnikach (Newsweek),
dwutygodnikach (Show), miesięcznikach (Forbes, Teraz Rock, Świat Elit)
czy prasie kobiecej (Twój Styl, Pani).

Michael Bublé - Koncert w Gdańsku/Sopocie

Promocja koncertu – specjalny dodatek do gazety

Michael Bublé - Koncert w Gdańsku/Sopocie

Okolicznościowy dodatek do „Dziennika Bałtyckiego”
Z okazji koncertu Michaela Bublé w ERGO ARENIE na łamach „Dziennika Bałtyckiego” ukazał się czterostronicowy dodatek.
Oprócz podstawowych informacji dotyczących występu artysty zawierał on między innymi: sylwetkę piosenkarza, tekst dotyczący
supportu koncertu, którym była grupa Naturally 7 czy wywiad ze znanym dziennikarzem muzycznym Romanem Rogowieckim, który
opowiedział o fenomenie kanadyjskiego wokalisty w naszym kraju. W dodatku znalazły się również zapowiedzi kolejnych koncertów,
które odbyły się w ramach cyklu “Prestiżowe Gwiazdy, Złote Przeboje”.

KONCERT MICHAELA BUBLÉ
Muzyczne wydarzenie roku

23 kwietnia 2012 r.

Na koncert zapraszajà:

II

Koncert Michaela Bublé

21 kwietnia 2012 r. www.naszemiasto.pl

Sylwetka Michaela Bublé

Nowy Sinatra
M

ichael Bublé nieprzypadkowo okreÊlany
jest mianem nowego
Franka Sinatry. To absolutny
mistrz swojego gatunku, który
sukcesy na Êwiatowej scenie
muzycznej notuje ju˝ przynajmniej od oÊmiu lat. Obecnie
w muzyce jazzowej nie ma sobie równych i niewiele wskazuje, ˝e ktokolwiek b´dzie mu
w stanie w najbli˝szym czasie
dorównaç.
Muzyk´ Michael Bublé pokocha∏ ju˝ wieku trzynastu lat.
O jego zami∏owaniu do Êpiewania krà˝y zresztà wiele legend. Ta najpopularniejsza
g∏osi, ˝e Kanadyjczyk zosta∏
„odkryty” przez swoich rodziców w trakcie jednego ze spotkaƒ rodzinnych. Zachwyt
u cz∏onków rodziny mia∏o wywo∏aç wykonanie utworu
„White Christmas”. Rodzina wspiera∏a zresztà konsekwentnie m∏odego Michaela
w realizacji ˝yciowego marzenia. Jednak chyba najwi´kszym fanem Kanadyjczyka
by∏ jego dziadek, wielki fan
Franka Sinatry, do którego
dziÊ cz´sto porównywany jest
Bublé.
Na efekty nie trzeba by∏o
d∏ugo czekaç. Pierwszy powa˝ny sukces Bublé odniós∏
ju˝ jako nastolatek, ale niestety lekko nagià∏ regulamin
konkursu i zosta∏ zdyskwalifikowany. Kanadyjczyk wygra∏
konkurs m∏odych talentów,ale

*Koncert Michaela Bublé b´dzie
pierwszà wizytà kanadyjskiego piosenkarza w Polsce!

* Piosenka „Me And Mrs. Jones” zaÊpiewana przez Bublé zaj´∏a pierwsze miejsce podsumowania Listy Przebojów Programu Trzeciego za rok 2007.

– Michael nie nauczy∏ si´
muzyki. On nià po prostu
˝y∏ – David Foster, producent muzyczny o talencie
Michaela Bublé
twórczoÊci mo˝e pochwaliç si´
nagraniem 14 albumów.
Artysta przyciàga przede
wszystkim niepowtarzalnà,
ciep∏à barwà g∏osu.Nie jest tajemnicà, ˝e szczególnie dzia∏a
ona na kobiety i dlatego Bublé
ma rzesze fanek na ca∏ym
Êwiecie. Gdzie tylko si´ pojawia, wywo∏uje ich zachwyt.
– Michael nie nauczy∏ si´
muzyki. On nià po prostu ˝y∏
– mówi o Bublé wspomniany
wczeÊniej David Foster.
– Wydaje mi si´, ˝e Bóg
mnie kocha. Nie jestem taki

wysoki, jak bym chcia∏, bo
mam tylko 180, wi´c nie dosta∏em wzrostu w prezencie.
Mój g∏os jest zupe∏nie naturalny, nigdy nad nim nie pracowa∏em, ani nie studiowa∏em
Êpiewu. Zwyczajnie kocham
muzyk´ – t∏umaczy Michael
Bublé, który s∏ynie ze znakomitego odtwarzania i oryginalnych aran˝acji doskonale
znanych utworów gwiazd
Êwiatowej muzyki.Wspó∏pracowa∏ zresztà z wieloma
„wielkimi”. Jego talent cenià
sobie mi´dzy innymi: Stevie

Wonder oraz Nelly Furtado.
Znakomicie wykonuje nie tylko swoje utwory, ale tak˝e piosenki autorstwa innych muzyków. Nagra∏ wspania∏e covery takich artystów jak:
Frank Sinatra, The Beatles,
Ray Charles, Bee Gees czy
Elvis Presley.
– Na poczàtku kopiowa∏em
kogo si´ da∏o i krad∏em
wszystko, co us∏ysza∏em
od swoich ulubionych wokalistów. Krad∏em wi´c od Elvisa
Presleya, Franka Sinatry, Deana Martina, Elli Fitzgerald,

Michaela Jacksona czy Steviego Wondera. Gdy tak robi∏em,
po drodze uda∏o mi si´ znaleêç
mój g∏os, który teraz mam
– przyznaje kanadyjska gwiazda.

O Michaelu:
Imi´ i nazwisko: Michael
Steven Bublé
Data i miejsce urodzenia: 9
wrzeÊnia 1975, Burnaby
Gatunek: jazz, pop
AktywnoÊç: od 1996 roku

VOCAL PLAY w mistrzowskim wydaniu!
rzed koncertem Michaela
PstàpiBublé
jako support wyGrupa Naturally 7. No-

KONCERTY wielkich gwiazd to wydarzenia, które sà najbardziej wyczekiwanie przez goÊci ERGO ARENA. Âwiatowe nazwiska wype∏niajà
hal´ po brzegi, a bilety rozchodzà si´ ju˝ w pierwszych dniach sprzeda˝y. ERGO ARENA z dumà goÊci∏a takie gwiazdy jak m. in.: Lady Gaga, Sting, Ozzy Osbourne, Rammstein, a teraz Michael Buble. WczeÊniej artyÊci tego formatu rzadko goÊcili w Polsce, teraz, dzi´ki nowoczesnej hali mamy mo˝liwoÊç ich goÊciç na Pomorzu.
W ERGO ARENA mo˝na przygotowaç ka˝de widowisko: koncerty najwi´kszych Êwiatowych gwiazd estrady, wydarzenia artystyczne, widowiska multimedialne, opery, musicale, rewie na lodzie… a liczba widzów mo˝e wynieÊç nawet 13 000 osób. NajnowoczeÊniejszy system
sterowania nag∏oÊnieniem i oÊwietleniem to komfort pracy dla najbardziej wymagajàcych realizatorów. Wzmocniona konstrukcja dachu
z podwieszona kratownica umo˝liwia instalacj´ najbardziej wyszukanych systemów oÊwietleniowych, dêwi´kowych oraz specjalistycznego sprz´tu. Konstrukcja hali pozwala na podwieszenie 144 ton sprz´-

Organizatorzy:

Strona na prawach og∏oszenia 1473090

182 imprezy – ponad 660 000 widzów,
KONCERTY, SHOW, KABARETY, SPORT, KONFERENCJE, KONGRESY,
TARGI

tu nag∏oÊnieniowego i oÊwietleniowego.
SHOW KABARETY: Ogromna przestrzeƒ i mo˝liwoÊci techniczne stwarzajà idealne miejsce do realizacji najbardziej wyszukanych projektów. Na scenach ERGO ARENA goÊci∏o wielu znakomitych artystów
kabaretowych, m.in. Cezary Pazura i Piotr Ba∏troczyk, którzy na swój
jubileusz pracy artystycznej zaprosili najpopularniejszych polskich aktorów komediowych.
Balety, kabarety, rewie, spektakle. Takie przedstawienia przyciàgajà
do nas ca∏e rodziny i zawsze towarzyszy im wspania∏a atmosfera.
SPORT: Widowiska sportowe poruszajà miliony. Sà powodem radoÊci,
∏ez i euforii. Emocji, kiedy zbli˝a si´ zwyci´stwo, nie da si´ porównaç
z niczym innym. Takich uniesieƒ doÊwiadczyliÊmy w ERGO ARENA
podczas Fina∏ów Ligi Âwiatowej w siatkówce m´˝czyzn, gdy polska
reprezentacja po raz pierwszy w historii tych presti˝owych rozgrywek,
zdoby∏a bràzowy medal. ERGO ARENA jest REKORDOWA! 10 152 widzów – to nowy rekord frekwencji na meczu ligowym rozgrywanym
w hali w Polsce! Takie t∏umy oglàda∏y derbowe spotkanie koszykarzy
Trefla Sopot z Asseco Prokomem Gdynia. Ponad 10 000 fanów pi∏ki
r´cznej przyby∏o na mecz reprezentacji m´˝czyzn Polski i Niemiec.
TARGI I KONFERENCJE: Stale rozwijajàcà si´ dzia∏alnoÊcià ERGO ARENA jest organizacja wielkich kongresów, konferencji, targów i wystaw. Niemal dowolna aran˝acja przestrzeni czy podwieszenia ele-

w funkcjonowaniu Naturally 7 by∏a wygrana w konkursie muzycznym w Nowym
Jorku. To zwyci´stwo pociàgn´∏o za sobà kolejne sukcesy. W ERGO ARENIE ch∏opcy z Nowego Jorku zaÊpiewajà tu˝ przed gwiazdà
wieczoru, bo o godzinie 20: 00. Ich wyst´p potrwa
oko∏o 40 minut.

wojorski zespó∏ zas∏ynà∏, jako jeden z najlepszych wykonawców VOCAL PLAY
na Êwiecie. Intensywne wykorzystanie bardzo popularnego ostatnio beatboxu to
cecha charakterystyczna tej
grupy, która by∏a prawdziwà
sensacjà i objawieniem
po wykonaniu coveru Phila
Collinsa „In The Air Tonight”. Nagranie trafi∏o na serwis youtube i niemal od razu sta∏o si´ wielkim hitem.
Grupa powsta∏a ju˝
w 1999 roku w Nowym Jorku
i zosta∏a za∏o˝ona przez Rogera Thomasa i jego brata
Warrena oraz pi´ciu innych
muzyków o podobnym talencie. Przez lata ich dzia∏alnoÊç polega∏a na Êpiewaniu
w najró˝niejszych zakàtkach
miasta, z którego si´ wywodzà. Wa˝nym momentem

mentów scenografii i oÊwietlenia daje mo˝liwoÊç stworzenia w tak
du˝ym obiekcie wyjàtkowo ciep∏ej atmosfery. W ERGO ARENA mo˝na zorganizowaç zarówno kongres z udzia∏em kilku tysi´cy osób, jak
i kameralne szkolenie dla pracowników, którego zwieƒczeniem mo˝e
byç koncert czy mecz. Do dyspozycji organizatorów i wystawców oddajemy olbrzymià przestrzeƒ p∏yty g∏ównej, sal´ treningowà, sal´
konferencyjnà i inne pomieszczenia.

Sponsor cyklu:

Bilety na wszystkie koncerty do nabycia na www.imprezyprestige.com oraz w sieci sklepów EMPIK, MEDIA MARKT i SATURN

Strona na prawach og∏oszenia 1473078

ERGO ARENA – Âwiat Emocji

Organizatorzy:

* Michael Bublé w zwiàzku z olbrzymim zainteresowaniem koncertem zrezygnowa∏ z biletów, które gwarantowa∏a mu umowa z organizatorami koncertu i postanowi∏ przekazaç je polskim fanom.

– Ten zespó∏ mo˝na zobrazowaç najlepiej, jako
grup´ siedmiu muzyków,
która uprawiajà coÊ, co najlepiej okreÊla nazywa VOCAL PLAY. Trudno inaczej
opisaç to, co robià. Za pomocà swoich g∏osów wytwarzajà dêwi´ki podobne
do ró˝nych instrumentów,
poczàwszy od perkusji,
przez instrumenty d´te
a koƒczàc na gitarach – Daniel Sieberg z CBS NEWS
o Naturally 7.

Sponsor cyklu:

Bilety na wszystkie koncerty do nabycia na www.imprezyprestige.com oraz w sieci sklepów EMPIK, MEDIA MARKT i SATURN

* Bilety na koncert Michaela Bublé
w ERGO ARENIE
zosta∏y wyprzedane ju˝ po nieca∏ych
dwóch miesiàcach.
Od tego momentu
urywa∏y si´ telefony, pojawia∏y si´
dziesiàtki
pytaƒ
o dodatkowe bilety.
Zainteresowanie
pierwszà wizytà Kanadyjczyka w Polsce
przesz∏o najsmielsze
oczekiwania organizatorów.

* ¸azienka z przysznicem, kanapa, wieszak, pe∏nowymiarowe
lustro czy szybkie ∏àcze
internetowe – to wszystko musi znaleêç si´
w garderobie Michaela
Bublé. Warto podkreÊliç, ˝e b´dzie ona pilnie
strze˝ona a˝ do momentu, kiedy Kanadyjczyk
zakoƒczy swój wyst´p i opuÊci ERGO AREN¢

* Ubieg∏oroczna trasa koncertowa Michaela Bublé
znalaz∏a si´ na 11
miejscu w notowaniu
amerykaƒskiego magazynu Billboard, który
przedstawi∏ 25 najlepiej koncertujàcych artystów w 2011
roku. Kanadyjczyk wyprzedzi∏
mi´dzy innymi Justina Biebera,
Britney Spears, Iron Maiden, Kylie Minogue, Katy Perry czy Enrique Iglesiasa.

* W poniedzia∏ek o godzinie 8: 30 za∏oga
Michaela Bublé zje specjalnie przygotowane Êniadanie. Kilka godzin póêniej, w samo
po∏udnie, zaplanowany zosta∏ lunch. Obiad
odb´dzie si´ tu˝ po godzinie 17: 00.
Na oko∏o pi´ç godzin przed koncertem
b´dzie mieç miejsce próba dêwi´ku,
a nieco póêniej do koncertu b´dzie
przygotowywaç si´ grupa Naturally 7.

IV

III

* Michael Bublé zagra∏ w ubieg∏ym roku 57 koncertów, gromadzàc ∏àcznie ponad 520 tysi´cy fanów. Zarobi∏ dzi´ki temu prawie 50 milionów dolarów.

Miejsce koncertu:
Atlas Arena, ¸ódê
Data:
29 kwietnia 2012 r.
Bilety: www.imprezyprestige.com
i www.ticketpro.pl
oraz w sieciach Empik, Media Markt
i Saturn na terenie
ca∏ego kraju.
Godzina rozpocz´cia koncertu: 19: 00

* Michael Bublé jest bardzo zaj´tym artystà. Wystarczy stwierdziç, ˝e w 2008 roku
Kanadyjczyk zagra∏ ∏àcznie prawie sto koncertów.Taka liczba musi robiç wra˝enie. Co
jest warte podkreÊlenia, w znakomitej wi´kszoÊci przypadków dotyczy∏y one oÊrodków,
które sà rozpoznawalne i znaczàce w skali
Êwiatowej. Bublé odwiedzi∏ mi´dzy innymi
takie miasta jak: Ottawa, Montreal, Hollywood, Orlando, Houston, Dallas, Manchester,
San Diego, Sacramento, Las Vegas, Sydney,
Melbourne, Glasgow, Liverpool, Londyn, Dublin, Sao Paulo,
Rio de Janeiro, Buenos Aires
czy Nowy
Jork. W sumie przez
ostatnie trzy
lata kanadyjski artysta zagra∏ grubo
ponad 200
koncertów.

Andrea Bocelli to jeden z najwybitniejszych tenorów w dziejach. Jest najlepiej sprzedajàcym si´ artystà w historii muzyki
klasycznej. Ka˝dy album W∏ocha to olbrzymi sukces. Warto dodaç, ˝e Andrea Bocelli to nie tylko wielki wykonawca muzyki klasycznej, to równie˝ gwiazda muzyki popularnej. Pod koniec lat
dziewi´çdziesiàtych XX wieku W∏och wspólnie z Angielkà Sarà
Brightmann stworzy∏ jeden z najs∏ynniejszych duetów wokalnych. Przepi´kna ballada „Time to Say Goodbye” w ich wykonaniu poruszy∏a miliony s∏uchaczy na ca∏ym Êwiecie. Od razu sta∏a
si´ te˝ mega hitem i przez wiele tygodni znajdowa∏a si´
na szczytach list przebojów grajàcych muzyk´ komercyjnà i popularnà.
29 kwietnia w ¸odzi Andrea Bocelli wystàpi na scenie z towarzyszeniem prawie siedemdziesi´cioosobowej orkiestry symfonicznej oraz szeÊçdziesi´cioosobowym chórem. Królowi tenorów towarzyszyç b´dzie równie˝: znana sopranistka Paola Sanguinetti,
gwiazda muzyki pop, Ilaria Della Bidia, a dyrygentem b´dzie
Marcello Rota. Koncert odb´dzie si´ w ramach cyklu „Presti˝owe Gwiazdy, Z∏ote Przeboje” i b´dzie jedynym wyst´pem W∏ocha w 2012 roku w naszym kraju.

Bryan Adams
Miejsce koncertu: Mi´dzynarodowe Targi Poznaƒskie, Poznaƒ
Data: 26 lipca 2012 r.
Godzina rozpocz´cia
koncertu: 21: 00
Bilety: www.imprezyprestige.com, www.ticketpro.pl oraz w sieciach Empik, Media
Markt i Saturn na terenie ca∏ego kraju.

Koncert Bublé pokazuje, ˝e Polacy nie sà g∏usi
Rozmowa z Romanem Rogowieckim, dziennikarzem muzycznym
Jaros∏aw Galewski: Michael Bublé, który wystàpi w Polsce 23 kwietnia, okreÊlany
jest mianem nowego Franka
Sinatry. Zas∏uguje na takie
miano?
Roman Rogowiecki: Takie
opinie nie mogà dziwiç, poniewa˝ Bublé, ju˝ kiedy zaczyna∏, by∏ zafascynowany
twórczoÊcià Sinatry i muzykà
tamtych lat. To widaç po jego
repertuarze. Niemniej jednak
prosz´ zauwa˝yç, ˝e w ostatnim czasie na p∏ytach
umieszcza coraz wi´cej swoich utworów. Mo˝e to byç potwierdzeniem, ˝e ca∏y czas
rozwija si´ jako artysta. KiedyÊ musia∏ od czegoÊ zaczàç.
Mia∏em okazj´ z nim rozmawiaç i przyzna∏ zresztà, ˝e
bardzo lubi takà muzyk´, podobnie jak Michaela Jacksona. Wzorce ma bardzo dobre,
rozwija si´ i widaç, ˝e nie
chce pozostaç tylko klonem
Sinatry.
W ostatnim czasie rekordy
popularnoÊci bije jego najnowszy album „Christmas”.
Na czym polega fenomen tej
p∏yty i dlaczego Polacy si´gajà po nià tak ch´tnie?
– Z Michaelem rozmawia∏em przed wydaniem tej p∏y-

Organizatorzy:

ty. Ona sprzeda∏a si´ równie˝
znakomicie, bo w liczbie
trzech milionów egzemplarzy, w Ameryce. Tak wi´c album rozchodzi si´ z bardzo
dobrym skutkiem nie tylko
u nas. Bublé bardzo lubi
Êwi´ta, co s∏ychaç w doborze
piosenek i jego interpretacjach. To stanowi wartoÊç
ekstra, która nie zawsze pojawia si´ u wokalistów. Dzi´ki temu te piosenki brzmià
wyjàtkowo i trafiajà do odbiorców. Trzeba przyznaç, ˝e
sà podane bardzo romantycznie, atmosfer´ robi choçby ten „Ênie˝ek” w oddali.Widaç, ˝e Êwi´ta mu si´ dobrze
kojarzà, co zresztà sam przyznaje. Co roku do Michaela
Bublé w tym wyjàtkowym
czasie przyje˝d˝a blisko 50
osób. To musi byç weso∏y
i huczny czas.
Michael Bublé wprawdzie
tworzy coraz wi´cej w∏asnych utworów, ale ma opini´ mistrza coverów. Czy
mo˝na
powiedzieç,
˝e
pod tym wzgl´dem przoduje
na Êwiatowej scenie muzycznej i jest w pewien sposób
wyjàtkowy?
– W ostatnim czasie funkcjonuje coÊ takiego jak p´d

do pisania piosenek. To taka
moda, która objawia si´ za∏o˝eniem: sami napiszemy sobie piosenk´, zaaran˝ujemy
jà i b´dzie z tego wielki hit.
Nie zawsze si´ tak dzieje.Tacy ludzie jak Joe Cocker czy
Tina Turner polegali na innych, si´gali po ró˝ne utwory, nawet covery.To jakiÊ sposób, ˝eby zaistnieç na mapie,
jednak same coverowanie

brze, ˝e zachowuje proporcj´:
troch´ w∏asnych utworów,
a wi´kszoÊç standardów. Te
piosenki sà sprawdzone i b´dzie ich si´ dobrze s∏uchaç,
jeÊli zostanà odpowiednio zaÊpiewane.
Na ile popularnym artystà,
w porównaniu do innych
krajów, jest ju˝ w Polsce Michael Bublé?

Roman Rogowiecki
Polski dziennikarz muzyczny, publicysta, wieloletni prezenter Programu III Polskiego Radia i mened˝er. Prac´ w radiu rozpoczà∏ ju˝ w latach 80. Prowadzi∏ 31 wydaƒ Listy Przebojow Programu Trzeciego
Polskiego Radia. Jest równie˝ autorem wywiadów z najwi´kszymi
gwiazdami Êwiatowej muzyki i filmu takimi m.in. jak: Phil Collins,
Carlos Santana, David Gilmour, David Bowie, Bon Jovi, Mariah Carey, George Clooney, Brad Pitt, Angelina Jolie, Kevin Costner, Daniel
Radcliffe, Jim Carrey, Harrison Ford, Christian Bale, Nicolas Cage,
Mel Gibson, Al Pacino, Tom Hanks. Pracowa∏ równie˝ jako dyrektor
do spraw artystycznych w TVP1. Poza tym, by∏ szefem artystycznym
festiwalu Opole 2009. Wspó∏pracowa∏ z polskimi gwiazdami muzyki
– by∏ mened˝erem Katarzyny Skrzyneckiej i Roberta Chojnackiego.

nie wystarczy.Tym mo˝e zajmowaç si´ zespó∏ weselny
czy grupa udajàca Pink
Floyd, która jeêdzi po ca∏ym
Êwiecie. Bublé nie jest jednak
kopià Sinatry, nie Êpiewa
przecie˝ tak samo. Po prostu
z tego korzysta i mo˝e do-

– Przede wszystkim trzeba
powiedzieç, ˝e wszystkie kobiety kochajà Michaela
Bublé. To zresztà doskona∏y
przyk∏ad, jak radia mijajà si´
z tym, czego s∏ucha polska
publicznoÊç. Kiedy rozmawia∏em z organizatorami

koncertu
Kanadyjczyka,
od poczàtku sugerowa∏em,
˝eby zorganizowaç dwa wyst´py, bo i tak si´ sprzedadzà.
Jak widaç, mia∏em racj´, poniewa˝ koncert w ERGO
ARENIE sprzeda∏ si´ fantastycznie. Wychodzi na to, ˝e
ludzie w Polsce majà o wiele
lepszy gust ni˝ wynika∏oby to
ze s∏uchania radia. Ostatnio
na pierwszym miejscu by∏a
p∏yta Chrisa Botti, który przecie˝ nie Êpiewa, tylko gra, bo
przecie˝ jest tr´baczem. To
pokazuje, ˝e Polacy majà naprawd´ niez∏y gust i potrafià
wy∏uskaç to, co najfajniejsze.
Michael Bublé jest popularny na ca∏ym Êwiecie.A ˝e nasze stacje nie potrafià tego
doceniç i karmià nie tym, co
trzeba, to ju˝ najwi´kszy dramat, jeÊli chodzi o muzyk´
w naszym kraju.
Czym mo˝e byç spowdowane to zjawisko?
– Mam wra˝enie, ˝e g∏usi
sà ci, którzy odpowiadajà
za dobór utworów w rozg∏oÊniach radiowych. Piosenki
Michaela Bublé majà przecie˝ niesamowity potencja∏,
nie tylko g∏osowy, ale tak˝e
w postaci znakomitej melodii. Nie mówimy oczywiÊcie

o rozg∏oÊniach rockowych, bo
one ukierunkowane sà na innà muzyk´, ale w ka˝dych innych twórczoÊç Bublé by∏aby
przyjemnoÊcià dla ucha. Mog∏aby to byç nawet jedna piosenka dziennie. I tak zosta∏aby zauwa˝ona, bo tak si´
dzieje w przypadku rzeczy,
które sà oryginalne i dobrze
zrobione.Wiele osób tego nie
docenia i nie wiem dlaczego,
ale preferuje jakieÊ kompletny potwory.

Kanadyjski piosenkarz, gitarzysta i autor piosenek.
Uznawany za jednego
z najwi´kszych wykonawców ostatniego çwierçwiecza. Do tej pory sprzeda∏
ponad 65 mln p∏yt na ca∏ym Êwiecie. Jego piosenki
∏àczà pokolenia. S∏uchajà go zarówno obecni dwudziestolatkowie jak i czterdziesto i pi´çdziesi´ciolatkowie. Bez jego utworów
trudno sobie wyobraziç wiele hitów kinowych ostatnich dwudziestu lat. W latach osiemdziesiàtych ka˝da p∏yta Bryana przynosi∏a wielkie przeboje. Tak by∏o zw∏aszcza z albumem „Reckless”, który zosta∏ wydany w 25 urodziny Adamsa, 5 listopada 1984 roku. SzeÊç jego utworów sta∏o si´ wielkimi hitami
na skal´ Êwiatowà. Wystarczy przypomnieç, ˝e z tej p∏yty pochodzà takie piosenki jak: „Run to You”, „Summer of ‘69” czy „Heaven”. W USA album ten zyska∏ status pi´ciokrotnej platynowej
p∏yty. Na poczàtku lat dziewi´çdziesiàtych Bryan Adams zaczà∏
tworzyç muzyk´ na potrzeby filmu. Ten rodzaj dzia∏alnoÊci przyniós∏ mu ogromnà popularnoÊç. SpoÊród wszystkich powsta∏ych
produkcji najbardziej znana jest ballada „Everything I do”, która
sta∏a si´ przebojem wszech czasów. Utwór by∏ nagradzany
na ró˝nych festiwalach. Poza nominacjà do Oscara, Bryan Adams
otrzyma∏ nagrod´ MTV, a tak˝e Grammy. Warto równie˝ zaznaczyç, ˝e kanadyjski piosenkarz wyst´puje regularnie podczas najwi´kszych wydarzeƒ sportowych na Êwiecie. Przed dwoma laty
podczas ceremonii otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich
w Vancouver Bryan Adams razem z Nelly Furtado zaÊpiewa∏ piosenk´ „Bang the Drum”. Adams zakoƒczy∏ równie˝ Mistrzostwa
Âwiata w pi∏ce no˝nej, które rozgrywane by∏y w Republice Po∏udniowej Afryki. Razem z nim zaÊpiewa∏ mi´dzy innymi doskonale
znany tenor Andrea Bocelli. W Polsce pojawi si´ zaledwie
po rocznej przerwie. W ubieg∏ym roku artysta koncertowa∏ bowiem na Stadionie Miejskim w Rybniku. Wydarzenie przejdzie
do historii, poniewa˝ by∏ to najwi´kszy koncert Bryana Adamsa
w naszym kraju. Obserwowa∏o go ponad 10 tysi´cy fanów Kanadyjczyka.

Koncert w ERGO ARENIE
zosta∏ wyprzedany do ostatniego miejsca. Spodziewa∏
si´ pan takiego zainteresowania?
– Raz jeszcze to powtórz´,
Polacy majà naprawd´ niez∏y
gust i nie nale˝y si´ sugerowaç rozg∏oÊniami radiowymi.
By∏em przekonany, ˝e to si´
sprzeda. Chcia∏em zresztà
zak∏adaç si´ z organizatorami, ˝e sprzeda˝ biletów pójdzie jak burza. Tak si´ rzeczywiÊcie sta∏o. Bardzo dobrze, bo to pokazuje, ˝e nie
jesteÊmy g∏usi. Potrafimy
znaleêç wykonawc´, który
nas naprawd´ interesuje
i nie bierzemy tego, co poddyka si´ nam pod nos.
JAROS¸AW GALEWSKI

Sponsor cyklu:

Bilety na wszystkie koncerty do nabycia na www.imprezyprestige.com oraz w sieci sklepów EMPIK, MEDIA MARKT i SATURN

Koncert Michaela Bublé

21 kwietnia 2012 r. www.naszemiasto.pl

Andrea Bocelli

* Bilety na koncert Michael Bublé najlepiej sprzedawa∏y si´ w Warszawie. Kolejne miejsca pod wzgl´dem
liczby zakupionych biletów zaj´∏y:
Gdaƒsk, Gdynia i Poznaƒ. W czo∏owej dziesiàtce miast najbardziej zainteresowanych koncertem Kanadyjczyka znalaz∏y si´ tak˝e: ¸ódê, Kraków,
Sopot, Wroc∏aw oraz Bydgoszcz.

* Koncert w ERGO ARENIE poprzedzi
show w estoƒskim Tallinnie, do którego
dojdzie 21 kwietnia. W ramach tegorocznej trasy koncertowej Bublé odwiedzi równie˝ mi´dzy innymi: Buenos
Aires, Rio De Janeiro, Sao Paulo, Oslo,
Sztokholm, czy Rotterdam.

okaza∏o si´, ˝e by∏ za m∏ody,
˝eby wziàç w nim udzia∏ i dlatego nie otrzyma∏ oficjalnej
nagrody.W kolejnych zwyci´˝a∏ jednak bez wi´kszych problemów.
Prze∏omowym momentem
jego kariery okaza∏o si´...wesele córki premiera Kanady.Tam
Bublé pozna∏ Davida Fostera,
który dostrzeg∏ talent piosenkarza i pomóg∏ mu wyp∏ynàç
na szerokie wody. Foster to nie
byle jaka osobistoÊç, w swoim
dorobku ma wspó∏prac´ jako
producent z takimi s∏awami
jak: Michael Jackson czy Whit-

ney Houston.W 2003 roku pomóg∏ wydaç Michaelowi p∏yt´,
która zaraz po tym jak trafi∏a
do sklepów odnios∏a wielki
sukces.To by∏ poczàtek wielkiej
kariery Michaela Bublé.
Wspomniany album Kanadyjczyka nosi∏ nazw´ „Michael Bublé”.Sukcesem by∏y równie˝ jego kolejne produkcje
– „Let It Snow!”, „Come Fly
with Me”, „It`s Time”, „Caught
in the Act”, „With Love”, „Call
Me Irresponsible” czy „Crazy
Love”.W sumie Michael Bublé
w swojej dotychczasowej

Koncert Michaela Bublé

21 kwietnia 2012 r. www.naszemiasto.pl
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hala ERGO ARENA

Organizatorzy:

Elton John
Miejsce koncertu: Atlas Arena, ¸ódê
Data: 7 lipca 2012 r.
Bilety: www.imprezyprestige.com, www.ticketpro.pl oraz w sieciach
Empik, Media Markt i Saturn na terenie ca∏ego kraju
Godzina rozpocz´cia koncertu: 19: 30
Elton John to jeden z najwybitniejszych piosenkarzy wszech czasów, legenda
Êwiatowej muzyki, zdobywca wielu presti˝owych nagród przemys∏u filmowego
i muzycznego. Poczàtkowo zwiàzany z rockiem, jednak z czasem kierujàcy
swojà twórczoÊç tak˝e w kierunku muzyki pop. Znany z wielu znakomitych
ballad. Charakterystycznym elementem ka˝dego koncertu Eltona Johna jest
fortepian. Bez jego obecnoÊci trudno wyobraziç sobie najwi´ksze hity brytyjskiego piosenkarza.
Artysta uczestniczy∏ w wielu wa˝nych wydarzeniach muzycznych. I tak
na przyk∏ad w 1986 roku na po˝egnalnym koncercie zespo∏u Wham na londyƒskim stadionie Wembley wystàpi∏ goÊcinnie, Êpiewajàc z Georgem Michaelem

piosenk´ „Candle in the Wind”. Z kolei w 1992 roku wzià∏ udzia∏ w koncercie
poÊwi´conym pami´ci Freddiego Mercury’ego. Z Axlem Rosem wykona∏ wówczas „Bohemian Rhapsody” i „The Show Must Go On”. Tego typu wyst´pów
oraz duetów z innymi wybitnymi wykonawcami Elton John ma w swoim
dorobku, co niemiara. Brytyjski wokalista jest równie˝ laureatem wielu
presti˝owych nagród. Jego utwory, takie jak chocia˝by: „I’m still standing?”, „Blue Eyes”, czy „Sacriface”
cieszà si´ po dziÊ dzieƒ nies∏abnàcà
popularnoÊcià. W 1995 roku Elton
John i Tim Rice otrzymali Oscara
za piosenk´ „Can You Feel the Love
Tonight” do filmu „Król Lew”. Jego
koncert w ¸odzi odb´dzie si´ w ramach cyklu „Presti˝owe Gwiazdy,
Z∏ote Przeboje”.

Promocyjne ceny biletów dla sta∏ych uczestników cyklu

Guns N` Roses

Bonus dla wiernych
O

rganizatorzy cyklu „Presti˝owe Gwiazdy, Z∏ote Przeboje”
przygotowali wyjàtkowà promocj´ dla fanów muzyki. Ka˝dy, kto pojawi si´ na jednym z koncertów cyklu, b´dzie
móg∏ nabyç bilety na kolejne koncerty z 20 procentowym rabatem.
W ramach cyklu „Presti˝owe Gwiazdy, Z∏ote Przeboje” zaplanowo pi´ç koncertów. Pierwszy z nich odb´dzie si´ ju˝ 23 kwietnia w hali ERGO ARENA na pograniczu Gdaƒska i Sopotu.Tam
wystàpi Michael Bublé.
– Przy okazji koncertu kanadyjskiego piosenkarza b´dzie
mo˝na nabywaç bilety na kolejne imprezy w ramach naszego
cyklu. Wszystkie z dwudziestoprocentowym rabatem. To jedyna szansa na taki zakup.Warto z niej skorzystaç – informuje Janusz Stefaƒski z agencji Prestige MJM, która wspólnie z Radiem
Z∏ote Przeboje jest organizatorem cyklu.
Wszyscy, którzy pojawià si´ 23 kwietnia w ERGO ARENIE,
b´dà wi´c mogli zakupiç bilety na dwa ∏ódzkie koncerty – Andrea Bocellego (29 kwietnia, Atlas Arena) i Eltona Johna (7 lipca, Atlas Arena). Poza tym, do nabycia b´dà wejÊciówki na jedno z najwi´kszych wydarzeƒ muzycznych 2012 roku w Polsce,
a wi´c wyst´p legendarnej grupy Guns N` Roses, która zagra 11
lipca na Stadionie Miejskim w Rybniku. B´dzie te˝ mo˝na kupiç bilety na koncert Bryana Adamsa w Poznaniu (26 lipca).
– Warto dodaç, ˝e ci, którzy wybiorà si´ na koncert Andrea
Bocellego do ¸odzi, równie˝ b´dà mogli skorzystaç z promocji
i nabyç taƒsze bilety na kolejne wydarzenia w ramach cyklu
„Presti˝owe Gwiazdy, Z∏ote Przeboje”.Ta zasada b´dzie obowiàzywa∏a do koƒca cyklu. To taki bonus dla sta∏ych uczestników
naszych koncertów – t∏umaczy Mateusz Pawlicki z agencji Prestige MJM.
Bilety w promocyjnych cenach podczas koncertu Michaela
Bublé b´dzie mo˝na kupowaç w specjalnie do tego wyznaczonej kasie na terenie ERGO ARENY.

Miejsce koncertu: Stadion Miejski w Rybniku
Data koncertu: 11 lipca 2012 r.
Godzina rozpocz´cia
koncertu: 21: 00
Bilety: www.imprezyprestige.com,
www.ticketpro.pl lub
www.ticketportal.pl
oraz w sieciach Empik,
Media Markt i Saturn
na terenie ca∏ego kraju.
Nie o ka˝dym zespole
mo˝na powiedzieç, ˝e by∏
„kamieniem milowym”
w historii rocka. Niewiele
grup mo˝e równie˝ pochwaliç si´ tak charakterystycznym brzmieniem,
niesamowitymi duetami gitarowymi oraz du˝à liczbà nastrojowych ballad. Takà mark´ wyrobi∏a sobie przez ponad 25 lat
obecnoÊci na scenie grupa Guns N` Roses, która uwa˝ana jest
za jeden z najwi´kszych zespo∏ów w historii muzyki rockowej.
Informacja o koncercie legendarnej grupy w Polsce odbi∏a si´
bardzo g∏oÊnym echem. Zainteresowanie wyst´pem Axl Rose`a i spó∏ki w Rybniku przesz∏o najÊmielsze oczekiwania organizatorów. Ju˝ w trakcie pierwszego dnia sprzeda˝y rozesz∏o si´
kilka tysi´cy biletów. Póêniej by∏o równie dobrze i wejÊciówki
na koncert rozchodzà si´ w bardzo szybkim tempie. Trudno si´
zresztà temu dziwiç. Na przestrzeni lat, pomimo wielu zawirowaƒ, Guns N` Roses nagrali wiele hitów, które czynià grup´ jednà z najbardziej rozpoznawalnych w bran˝y rocka i hardrocka.
Guns N` Roses to nie tylko ostre i dynamiczne gitarowe duety,
ale tak˝e wspania∏e ballady. Do najwi´kszych przebojów grupy
nale˝à takie utwory jak: „Welcome to the Jungle”, „Sweet Child
of Mine”, „November Rain”, „Patience” czy „Don`t Cry”.

Il Divo
Miejsce koncertu: Gdaƒsk (ERGO ARENA) i ¸ódê (Atlas Arena)
Data: 11 wrzeÊnia w Gdaƒsku i 12 wrzeÊnia w ¸odzi
Godziny rozpocz´cia koncertów: 21: 00
Bilety: www.imprezyprestige.com oraz www.eventim.pl, a tak˝e
w sieci sklepów Empik, Media Markt i Saturn na terenie ca∏ego kraju.
IL DIVO to mi´dzynarodowa grupa wokalna, którà tworzy czterech Êpiewaków: hiszpaƒski baryton Carlos Marín, tenor Urs Toni Bühler, amerykaƒski tenor David Miller oraz francuski tenor Sébastien Izambard. Wykorzystujàc swój
talent oraz klasyczne techniki, prezentujà popularne, romantyczne piosenki
w symfoniczno – operowych aran˝acjach. Zespó∏ zosta∏ utworzony przez Simona Cowella, znanego producenta muzycznego i jurora programów „American
Idol” czy „Britain`s Got Talent”, które sà odpowiednikiem polskiego „Idola”
i „Mam Talent”. Sukces przyniós∏ ju˝ pierwszy album zatytu∏owany „Il Divo”.
W rezultacie zespó∏ zaczà∏ robiç mi´dzynarodowà karier´, koncertowa∏ na ca∏ym Êwiecie i nagrywa∏ kolejne krà˝ki. Do tej pory mi´dzynarodowy sk∏ad Il Di-

vo nagra∏ siedem albumów. Ostatni „Wicked
Game”, jest piàtym albumem studyjnym.
Âwiat∏o dzienne ujrza∏
w 2011 roku. Od listopada uda∏o si´ sprzedaç
oko∏o miliona egzemplarzy tej p∏yty. Obecnie zespó∏ planuje bardzo obszernà tras´ koncertowà, która z pewnoÊcià dorówna tej, która mia∏a miejsce
w 2009 roku. Wtedy koncerty Il Divo zosta∏y wyprzedane w 130 miastach
na ca∏ym Êwiecie! Grupa otrzyma∏a nagrod´ od magazynu „Billboard” za najwi´kszy wzrost zainteresowania trasà koncertowà. Nic wi´c dziwnego, ˝e zespó∏ podró˝uje ca∏y rok i odwiedza niemal wszystkie kontynenty. Wystarczy
stwierdziç, ˝e w 2012 roku na mapie ich podró˝y znajdzie si´ Wielka Brytania,
Stany Zjednoczone, inne najwi´ksze miasta w Europie (w tym 8 stolic), po∏udniowa Afryka, Japonia oraz inne paƒstwa azjatyckie.

Sponsor cyklu:

Bilety na wszystkie koncerty do nabycia na www.imprezyprestige.com oraz w sieci sklepów EMPIK, MEDIA MARKT i SATURN

Promocja koncertu

Michael Bublé - Koncert w Gdańsku/Sopocie

Reklamy wielkoformatowe
Gdańsk – Podwale Przedmiejskie, ul. Ułańska 1
Główna arteria miasta. Nośnik usytuowany jest przy ulicy wyjazdowej z Gdańska w kierunku Warszawy. Dzienne natężenie ruchu w tym
miejscu to ponad 20 000 pojazdów (samochody, autobusy, tramwaje). Lokalizacja znajduje się w pobliżu wielu dzielnic mieszkaniowych,
Starego Miasta, Akademii Muzycznej. Droga prowadzi także do stadionu oraz Makro Cash&Carry oraz Rafinerii Gdańskiej.
•
•
•
•

Rozmiar całkowity: 150 m²
Cena katalogowa: 14 500 złotych
Cena druku: 4 050 złotych
Oświetlenie: Frontlight 2 x 400 W
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Reklamy wielkoformatowe
Warszawa - ul. Towarowa (ścisłe centrum stolicy Polski).
Miejsce charakteryzujące się olbrzymim natężeniem ruchu ulicznego.
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Billboardy
W trakcie kampanii promocyjnej koncertu Michaela
Bublé wykorzystanych zostało blisko 40 billboardów.
Przy użyciu tego nośnika koncert Michaela Bublé był
reklamowany w: Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Toruniu,
Warszawie, Kaliszu oraz Ostrowie Wielkopolskim. Były
to billboardy o powierzchni 12m2 oraz 18m2.
Kampania została zrealizowania w grudniu 2011 roku.

Gdynia - Wiśniewskiego

Warszawa - Aleje Jerozolimskie

Kalisz - Wrocławska

Gdańsk - Chłopska

Rumia - Sobieskiego

Ostrów Wielkopolski - Głogowska

Ostrów Wielkopolski - Poznańska

Toruń - Grudziądzka
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Toruń Czerwienice

Warszawa - Aleja Wilanowska

Warszawa - Prymasa Tysiąclecia

Gdańsk - Marynarki Polskiej

Gdynia - Morska

Sopot - Bitwy pod Plowcami

Warszawa - Świętego Wincentego

Kalisz - Wrocławska

Ostrów Wielkopolski - Słowackiego
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Konferencja prasowa w związku
z ogłoszeniem koncertu
Konferencja prasowa, do której doszło w położonej na
pograniczu Gdańska i Sopotu hali ERGO ARENA zainaugurowała oficjalnie cykl koncertów gwiazd światowej
muzyki „Prestiżowe Gwiazdy, Złote Przeboje”, który miał
miejsce w 2012 roku w Polsce. Inicjatywa była możliwa
dzięki porozumieniu, które zostało zawarte przez agencję Prestige MJM z Radiem Złote Przeboje. To właśnie
koncert Michaela Bublé otworzył ten wyjątkowy cykl.
W trakcie spotkania z przedstawicielami mediów doszło
do podpisania umowy pomiędzy Prestige MJM, a Radiem
Złote Przeboje. Podano również szczegóły dotyczące
wizyty kanadyjskiego piosenkarza w naszym kraju.
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Współpraca z wytwórnią płytową

Michael Bublé zaśpiewa w Gdańsku

W promocję koncertu Michaela Bublé zaangażowała
się wytwórnia płytowa Warner Music Poland. Działania
promujące pierwszą w Polsce wizytę Kanadyjczyka były
prowadzone równocześnie wraz ze sprzedażą najnowszego albumu artysty zatytułowanego “Christmas”. Reklama
koncertu znalazła się między innymi na opakowaniach
płyty. Warner Music Poland zapewniło również promocję
koncertu w niektórych tytułach prasowych i galeriach
handlowych w całej Polsce.

Michael Bublé , jeden z najbardziej rozpoznawalnych piosenkarzy ostatniej dekady, przez wielu
określany mianem nowego Franka Sinatry, wystąpi po raz pierwszy w Polsce! Kanadyjczyk
zaśpiewa w naszym kraju 23 kwietnia 2012 roku w hali ERGO ARENA położonej na granicy
Gdańska i Sopotu. Organizatorami koncertu są: agencja Prestige MJM oraz Radio Złote Przeboje.
To wyjątkowe wydarzenie odbędzie się w ramach cyklu Deutsche Bank Invites.
Michael Bublé na światową scenę muzyczną wkroczył na dobre w 2003 roku. Od tego czasu jest
doskonale znany, jako znakomity wykonawca utworów jazzowych. Bublé perfekcyjnie śpiewa
swoje piosenki , ale lubuje się także w nadawaniu nowego, wyjątkowego brzmienia, doskonale
znanym kompozycjom gwiazd światowej muzyki.
Co ciekawe, artysta do tej pory nigdy nie występował w Polsce, mimo że w naszym kraju jego
twórczość ma wielu entuzjastów . Najlepszym dowodem na popularność Michaela Bublé w Polsce
jest obecność jego utworów w największych rozgłośniach radiowych.
Warto również zauważyć, że kwietniowy koncert będzie jedyną wizytą Michaela Bublé w Polsce w
2012 roku. Otworzy też cykl koncertów wielkich gwiazd światowej muzyki pod nazwą „Prestiżowe
Gwiazdy, Złote Przeboje”.
Bilety
na
koncert
Michaela
Bublé
będzie
można
kupować
poprzez
stronę
www.imprezyprestige.com . Będą one również dostępne w sieci sprzedaży Ticketpro, w tym między
innymi w: salonach Empik, sklepach Media Markt i Saturn na terenie całego kraju. Sprzedaż
rozpocznie
się w piątek, 2 grudnia, o godzinie 12.00.
Sprawozdanie Buble - współpracabiletów
z wytwórnią
płytową

operaemail:/mail_15219/11648729.html

2012-

Miło nam również poinformować, iż ostatni album Michaela Bublé uzyskał
status platynowej płyty.

Pierwszy koncert w Polsce! 23 kwietnia 2012, Ergo Arena Gdańsk

Artysta
przygotował
na
"Christmas"
kilkanaście
interpretacji
słynnych
piosenek
bożonarodzeniowych , do kilku z nich zapraszając gości. W duecie z artystą zaśpiewały między
innymi The Puppini Sisters w niezapomnianej piosence "Jingle Bells" oraz rodaczka Michaela Shania Twain, która powraca na scenę po kilku latach, cudownie prezentuje się w interpretacji
kompozycji "White Christmas". Ich duet to clou płyty!

Naklejka która pojawiła się na pycie Michaela Buble
www.warnermusic. pl

Usuń ten adres z listy wysyłkowej Warner Music Poland

Newsletter
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Oficjalna strona internetowa
koncertu Michaela Bublé
Oficjalna strona koncertu Michaela Bublé na portalu Newsweek.pl działała praktycznie od ogłoszenia
koncertu Kanadyjczyka w Polsce do samego występu
w ERGO ARENIE. Przez cały ten czas pojawiały się na
niej najświeższe informacje na temat wizyty piosenkarza
w naszym kraju. Strona była również intensywnie promowana na stronie głównej portalu Newsweek.pl i dzięki
temu jej treści dotarły do bardzo dużej liczby czytelników. Warto bowiem przypomnieć, że Newsweek.pl
to jeden z najbardziej opiniotwórczych polskich portali
w internecie.
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Reklama w Internecie
Patronat nad koncertem Michaela Bublé objął portal
Interia.pl. Kampania rozpoczęła się już w grudniu 2011
roku. W ramach działań promocyjnych, Interia.pl umieściła
w swoich serwisach banery reklamowe typu Billboard,
Rectangle oraz Navibox.
Kolejne działania promocyjne były prowadzone od stycznia 2012 roku do kwietnia 2012 roku. Koncert promowany
były w następujących serwisach: Muzyka, Facet, Kobieta, Fakty, Biznes. W sumie przeprowadzono 13 kampanii
dwutygodniowych. Na początku lutego w serwisie muzyka
umieszczony został stały box reklamujący koncert kanadyjskiego artysty.
Portal Interia.pl przygotował także specjalną stronę
poświęconą koncertowi Michaela Bublé w Gdańsku (Serwis Akcje).

Interia.pl - grudzień 2011

Interia.pl - grudzień 2011

Interia.pl - grudzień 2011

Interia.pl - grudzień 2011
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facet.interia.pl - 02.01.2012

biznes.interia.pl - 23.02.2012

fakty.interia.pl - 16.01.2012

fakty.interia.pl - 21.02.2012

kobieta.interia.pl - 16.01.2012

muzyka.interia.pl - 16.01.2012

akcje.interia.pl

facet.interia.pl - 30.01.2012
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Koncert Michaela Bublé na Facebooku
W przypadku koncertu Michaela Bublé działania promocyjne na Faceboku były prowadzone na oficjalnym fanpage`u firmy Prestige MJM (facebook.com/prestigemjm).
Rozpoczęły się one z chwilą ogłoszenia koncertu, a więc 29 listopada 2011 roku i trwały jeszcze przez kilka tygodni po jego zakończeniu. W tym czasie do ponad 1700
fanów Prestige MJM docierały najświeższe informacje związane z wizytą Kanadyjczyka w Polsce. Intensywne działania informacyjne związane z koncertem Michaela
Bublé w ERGO ARENIE prowadziło także na Facbooku Radio Złote Przeboje.

Wizualizacje sponsorów i patronów medialnych koncertu

Wizualizacje sponsorów oraz
patronów medialnych w dniu
koncertu w hali oraz w jej okolicy
W hali oraz w jej najbliższej okolicy w dniu koncertu eksponowani byli sponsorzy oraz patroni medialni koncertu.
Banery z reklamami rozlokowane zostały na całej hali. Tam
też można było odnaleźć liczne parasole reklamowe oraz
rollbanery. W hali oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie
stanęły również balony przedstawiające partnerów koncertu.
Były też stanowiska promocyjne wybranych sponsorów
oraz patronów medialnych imprezy.
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