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2 Koncert Roda Stewarta 2011
Toruń uważany jest za jedno
z najpiękniejszych miast w Polsce oraz
w Europie. Urok gotyckich kamienic,
niezmieniony od stuleci układ
brukowanych ulic starówki, strzeliste
wieże średniowiecznych kościołów czy
fontanna flisaka grającego żabom
na skrzypcach u stóp wspaniałego,
ceglanego ratusza zachwyca każdego,
kto zawita do grodu Kopernika –
miasta wpisanego na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO.

Prezentacja współorganizatora koncertu

Magiczny Toruń
W

Polsce północnej nie ma miasta, które mogłoby konkurować z Toruniem. To tu można zwiedzić
- między wieloma innymi
wysokiej klasy zabytkami
- Dom Kopernika, prześwietnej urody Kamienicę
pod Gwiazdą,
monumentalną katedrę św.
Janów, mauzoleum królewny Anny Wazówny w kościele pw.
Najświętszej Marii Panny, Muzeum
Podróżników im. Tony’ego Halika

lub ekspozycje w Ratuszu Staromiejskim, którego dziedziniec pamięta
krwawo stłumiony „Tumult toruński”
z 1724 roku. To tutaj można obejrzeć wspaniały pokaz światła, wody
i dźwięku przy fontannie Cosmopolis,
mieć gwiazdy na wyciągnięcie ręki
w czasie pokazu w toruńskim Planetarium czy zwiedzić XIX-wieczne,
pruskie fortyfikacje.
Szczególną magię roztacza Toruń
wieczorem, gdy w świetle ulicznych
latarń można posiedzieć z lampką
wina w kawiarnianym ogródku. Wtedy
także, dzięki wspaniałej iluminacji,
ożywa nocna panorama starówki – tak
piękna, że okrzyknięto ją Siódmym
Cudem Polski.
Toruń jest również renomowanym,

cenionym w świecie centrum naukowym, którego
akademicki klimat tworzy siedem wyższych uczelni. To właśnie z największej
i najważniejszej z nich - Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika – wywodzi się
wielu światowej sławy naukowców.
W grodzie Kopernika odbywa się
corocznie ponad półtora tysiąca różnorodnych imprez kulturalnych, np.
Festiwal Nauki i Sztuki, Festiwal Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich „Probaltica”, Międzynarodowy Festiwal
Teatralny „Kontakt”, „Toruń – Muzyka
i Architektura”, Toruńskie Spotkania
Teatrów Lalek czy Toruński Festiwal
Książki. Tutaj także organizowany jest
festiwal jazzowy, bluesowy czy kon-
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Szanowni Państwo!

cert poświęcony pamięci Grzegorza
Ciechowskiego.
Do Torunia przyjeżdża corocznie
1,6 mln turystów. Dla nich powstają wysokiej klasy hotele, zaciszne
kafejki czy restauracje, w których
serwowane są prawdziwe arcydzieła sztuki kulinarnej. Gdy mówi się
o tym wspaniałym mieście, nie można
również zapomnieć o przepysznych
toruńskich piernikach, wypiekanych
tu nieprzerwanie od XIV wieku.
Jedno jest pewne: kto raz zobaczy
gród Kopernika, zapragnie go ujrzeć
raz jeszcze, by móc nacieszyć się magicznym toruńskim klimatem.

Rod Stewart w Toruniu! Zapowiada się rewelacyjne wydarzenie artystyczne i koncert megagwiazdy, która w kopernikańskim
mieście z pewnością poruszy niebo i ziemię. Jest coś ekscytującego
zarówno w kilkudziesięcioletnim wpływie Stewarta na światowy
rynek muzyczny, w jego niepowtarzalnym i lekko zachrypniętym
głosie, idealnie pasującym do mocnego uderzenia rockandrollowego, jak i refleksyjnych ballad, a także w biciu przez Stewarta wielu
rekordów popularności. Przyjmujemy w Toruniu artystę, który
w trakcie swojej kariery sprzedał 250 mln singli i płyt! Jego artyzm
i sceniczny czar podziwiane są na całym świecie zarówno przez fanów
pamiętających jego debiut w latach 70., jak i miłośników muzycznych
propozycji Stewarta z ostatnich lat, czyli nastrojowej serii płyt The
Great American Song Book.
Znamy szkocki rodowód Roda Stewarta, któremu artysta zawdzięcza zapewne kunsztowną aranżację i melodykę niejednego swojego hitu, ale także swoją fascynację sportem, zwłaszcza sukcesami
futbolowymi drużyny Celtic Glasgow. Niech także ten szczególny
kontekst stanie się tłem dla przebojów, które wyśpiewa dla nas Rod
Stewart na Motoarenie Toruń – jednym z najwspanialszych stadionów żużlowych świata.
Rodzie Stewarcie: witam w Toruniu! Zaśpiewaj nam najpiękniej
jak potrafisz!

Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski
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4 Prezentacja organizatora koncertu – firmy Prestige MJM

Wielkie Prestigowe koncerty
Koncerty wielkich światowych gwiazd – Roda Stewarta, Bryana Adamsa, Scorpions,
Zucchero, José Carrerasa i Basi Trzetrzelewskiej. Opieka promocyjno – marketingowa nad żużlową reprezentacją Polski. Pozyskanie pierwszego w historii sponsora
żużlowej kadry. Wspaniałe Gale Sportu Żużlowego w Warszawie i Zielonej Górze.
Czy w końcu mecz Gwiazd Piłki Ręcznej z udziałem najlepszych szczypiornistów
świata. To tylko niektóre z przedsięwzięć, które udało się zrealizować w ciągu trzech
lat właścicielom agencji Prestige.

O

statnie dwa lata w działalności
firmy to głównie organizacja
koncertów coraz większych gwiazd
światowej muzyki. Dodajmy koncertów, które coraz częściej odbywają się
w miejscowościach, które dotąd nigdy
nie znajdowały się na trasach koncertowych gwiazd światowego show businessu.

Carreras
na 777-leciu Torunia
31 lipca 2010 roku agencja Prestige
była organizatorem koncertu José Carrerasa w Toruniu. Znakomity hiszpański tenor wystąpił w ponad 2,5-godzinnym koncertem. Na program złożyły
się głównie wielkie przeboje muzyki
operowej, utwory z popularnych musicali oraz piękne pieśni hiszpańskie
i włoskie. Koncert zorganizowany został
z okazji 777-lecia miasta. Carrerasowi
towarzyszyła 65-osobowa Toruńska Orkiestra Symfoniczna pod batutą Davida
Gimeneza. W koncercie jako solistka,
ale także w duecie z wielkim tenorem
wystąpiła ukraińska sopranistka Natalia
Kovaliowa, będąca członkinią zespołu Deutsche Oper am Rhein w Duesseldorfie. Gościem koncertu była też
Justyna Steczkowska, która wspólnie
z Carrerasem zaśpiewała znany przebój z musicalu Andrew Lloyda Webbera Upiór w Operze „All I Ask of You”.
Z kolei Carreras z okazji 200. rocznicy
urodzin Fryderyka Chopina wykonał
jego etiudę E-dur op. 10 nr 3 z 1832 r.,
znaną jako „Tristesse”. Na fortepianie

hiszpańskiemu tenorowi akompaniował
młody pianista Piotr Szychowski. Na
zakończenie koncertu nad stadionem
rozbłysły efektowne sztuczne ognie.

Urzekająca Basia
Trzy miesiące wcześniej agencja Prestige zorganizowała między innymi dwa
koncerty Basi Trzetrzelewskiej - jedynej
polskiej gwiazdy muzyki pop światowego formatu; wokalistki, której płyty
sprzedają się w milionowych nakładach,
a głos ma rozpiętość trzech oktaw i wyjątkową barwę. Pierwszy z koncertów
odbył się w Centrum Kijów w Krakowie.
Drugi w Teatrze Wielkim imienia Stanisława Moniuszki w Poznaniu. Oba
zakończyły się sukcesami. Na widowni
zasiadł komplet publiczności, który owacjami na stojąco dziękował Basi wraz
z zespołem za wysokiej klasy występy.

Cztery gwiazdy
w ciągu miesiąca
W tym roku Prestige przygotowuje
aż cztery dużego kalibru wydarzenia
muzyczne: 11 czerwca koncert Roda
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Toruń w rytmach
Roda Stewarta
R

Stewarta w Toruniu, 13 czerwca koncert Bryana Adamsa w Rybniku, 27
czerwca koncert Zucchero w Warszawie oraz 1 lipca koncert Scorpions
w Tarnowie. Wszystkie mają swój
niepowtarzalny wymiar.
Występ Roda Stewarta to dopiero drugi w historii koncert artysty
w Polsce. Bryan Adams wraca do
naszego kraju po 11 latach przerwy.
Z kolei zespół Scorpions jest obecnie
na trasie pożegnalnej. Niewykluczone
więc, że koncert w Tarnowie będzie
ostatnim występem legendy rocka
w kraju nad Wisłą.

Sponsor dla Golloba
i spółki
W 2009 roku firma Prestige podpisała umowę z Polskim Związkiem
Motorowym na podstawie, której
przez rok zajmowała się poszukiwaniem sponsorów dla żużlowej
reprezentacji Polski. Dbała także o oprawę promocyjną kadry.
Prestige jako pierwszy w historii pozyskał sponsora dla żużlowej reprezentacji Polski (Nice Polska).
Firma była także organizatorem
i pomysłodawcą kilku wydarzeń budujących pozytywną otoczkę wokół
kadry prowadzonej przez trenera
Marka Cieślaka (między innymi:
uroczysta prezentacja reprezentacji Polski połączona z przemarszem
ulicami Leszna żużlowej husarii,
Gale Sportu Żużlowego, pozyskanie
patronów medialnych reprezentacji Polski).

Real Madryt piłki ręcznej
W 2009 roku z okazji stulecia klubu
sportowego Ostrovia Ostrów Wielkopolski agencja Prestige była pomysłodawcą i organizatorem Meczu Gwiazd
Piłki Ręcznej, w którym ekipa złożona
z rodowitych ostrowian stanęła naprzeciwko HSV Hamburg - jednej
z najlepszych drużyn piłki ręcznej
naszego globu. Wystarczy nadmienić,
że HSV Hamburg może poszczycić się
zdobyciem Pucharu Europy w 2008
roku oraz brązowego medalu Klubowych Mistrzostw Europy w 2007 roku.
To także zespół, w którym wówczas
występowali dwaj wychowankowie
ostrowskiego klubu, a obecnie podpory
reprezentacji Polski – bracia Marcin
i Krzysztof Lijewscy. Obok nich w kadrze HSV Hamburg roiło się od gwiazd
światowego formatu. Aby zobrazować
ich skalę wystarczy wymienić chociażby dwa nazwiska: Guillaume Gille
– francuski rozgrywający, mistrz olimpijski z Pekinu i mistrz świata z 2009
roku oraz Igor Vori –Chorwat, który
oprócz złota igrzysk olimpijskich wywalczył także złoty (2003) i srebrny
(2005) medal mistrzostw świata oraz
srebro mistrzostw Europy (2008), a w
2009 roku został wicemistrzem świata.
Podczas tych ostatnich zawodów wybrany został również MVP turnieju.
Spotkaniu towarzyszyła bogata
oprawa artystyczna (między innymi
koncert wschodzącej gwiazdy muzyki
pop – Paulli). W rezultacie kibice zgromadzeni w Hali Winiary Arena w Kaliszu byli świadkami wydarzenia bez
precedensu w polskim szczypiorniaku.

od Stewart – człowiek, legenda światowej
muzyki. Takie stwierdzenie brzmi nieco
patetycznie. To prawda. Cóż jednak napisać, gdy
mamy do czynienia z jedną z największych gwiazd
estrady ostatnich czterdziestu lat?
Wielkim, wręcz gigantycznym, atutem szkockiego artysty jest charakterystyczny, lekko zachrypnięty głos. Któż go nie zna? Kto nie lubi
słuchać w jego wykonaniu wspaniałej kompozycji
„Sailing”? Kogo nie urzekają seksowne, traktujące
o miłości piosenki Roda Stewarta? Jak wielu jest
takich, którzy nigdy nie słyszeli pamiętnego filmowego przeboju „All for Love”. Kto nie chciałbym
pożeglować wraz ze Szkotem do miejsca gdzie
ocean spotyka niebo w takt niepowtarzalnej piosenki „Rhythm of my heart”. Któż nie podziwia
wirtuozerskich duetów głosu Roda Stewarta i gitary Jeffa Becka, czy też ostatnich stewartowskich
interpretacji amerykańskich klasyków.
Ale siła Roda Stewarta to nie tylko wspaniała
kariera i wielkie przeboje. To także niesamowity
sposób bycia na scenie. Rod Stewart pomimo
ponad 65 lat nadal trzyma formę. Jest bardziej
żywiołowy, gibki oraz elastyczny niż niejeden młody podlotek. Ponadto podczas niemalże każdego
występu nie szczędzi dowcipnych uwag, nawiązując dzięki temu życzliwy kontakt z publicznością.
Czyni to bez jakichkolwiek kompleksów w kwestii
swego wieku czy niedomagań technicznych. Po
prostu, na scenie jest sobą. A, że jako artysta ma
bardzo dużo do przekazania publiczności stąd
też i każdy jego występ jest niezapomnianym
spektaklem.
W tym roku Rod Stewart zdecydował się zaledwie na sześć koncertów w Europie. Pięć zaplanowanych zostało w Wielkiej Brytanii. Tylko
jeden na kontynencie. Tym rodzynkiem jest Toruń.
To wielkie wyróżnienie dla miasta. Doceńmy
to i 11 czerwca wszyscy świetnie bawmy się na
Motoarenie. Koncert Roda Stewarta w Toruniu
bez wątpienia będzie bowiem jednym z najważniejszych tegorocznych wydarzeń muzycznych
w naszym kraju.
Marek Kurzawa, Janusz Stefański,
Mateusz Pawlicki

Właściciele firmy Prestige w towarzystwie
zespołu Scorpions
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Głosem podbił świat
C

harakterystyczny, lekko zachrypnięty głos, niezwykle miły wyraz twarzy, budząca zazdrość galeria pięknych kobiet – towarzyszek życia oraz nieustająca
sympatia do futbolu i szybkich samochodów to cechy
opisujące jednego z najpopularniejszych wokalistów
czasów nam współczesnych. Rod Stewart od ponad
40 lat aktywnie uczestniczy w rozwijaniu światowego
show-businessu regularnie dostarczając swoim fanom
wielu niezapomnianych wzruszeń.
W każdą dekadę swojej kariery, począwszy od lat siedemdziesiątych, wpisał kilka wybitnych utworów, które
stały się pomnikami muzycznej historii, nagraniami obok
których dziś ciężko jest przejść obojętnie. Bo przecież
nadal chętnie wracamy do wspaniałej kompozycji Sailing
i wciąż zastanawiamy się nad bezpośrednio postawionym
pytaniem Da Ya Think I’m Sexy? .
Kolejne dziesięciolecie kariery Roda to przede wszystkim jego osobista piosenka zatytułowaną Baby Jane oraz
fantastyczny duet z gitarzystą Jeffem Beckiem – nagranie
People Get Ready jest wzorem dialogu jaki prowadzą
między sobą głos i gitara.
W połowie lat dziewięćdziesiątych stał się jednym
z trzech muszkieterów nagrywając wraz ze Stingiem
i Bryanem Adamsem pamiętny filmowy przebój All For
Love. Sprawdził się także – jak i wielu innych artystów
– w akustycznej roli nagrywając znane utwory z gitarowym akompaniamentem wydane na bestsellerowej
płycie Unplugged...and Seated.
W XXI wieku Rod Stewart zmienił nieco kierunek swojej
artystycznej działalności i zajął się szeroko rozumianą
edukacją muzyczną.
Począwszy od 2002 roku wydaje bowiem albumy –
„śpiewniki”, po angielsku zwane Songbook, na których
znajdują się jego oryginalne interpretacje słynnych przebojów sprzed lat. Na tych krążkach znajdziemy sporo,
lekko zapomnianych ale ciągle aktualnie brzmiących
nagrań, które dzięki Stewartowi dostają swoją kolejną
artystyczna szansę i pozwalają młodszym odbiorcom
na ich odkrycie. Na wspomnianych albumach znalazły
się także ponad czasowe klasyki takie jak I’ve Got You
Under My Skin, What a Wonderful World oraz Have You
Ever Seen the Rain?
W tym roku Rod na specjalne życzenie fanów powraca
pod koniec sierpnia do legendarnej sali The Colosseum
w Caesars Palace w Las Vegas, by dać tam serię 18 koncertów. Wcześniej będzie przez chwilę krążył po Europie
i dzięki temu po czteroletniej przerwie przyjedzie ponownie do Polski na wyjątkowy występ na Motoarenie
w Toruniu 11 czerwca 2011 roku.
To będzie z pewnością jedno z najważniejszych wydarzeń koncertowego lata.
Marcin Jędrych, RMF-FM

Koncert Roda Stewarta 2011

7

8 Koncert Roda Stewarta 2011

Niekwestionowana
gwiazda
Miliony sprzedanych płyt, rekordowa frekwencja na koncertach, wielkie przeboje
i ekstrawagancki sposób bycia – tak pokrótce można scharakteryzować sylwetkę
Roda Stewarta. Szkot legitymujący się amerykańskim obywatelstwem będzie
kolejną światową gwiazdą, która wystąpi na toruńskiej Motoarenie.

C

iepły, aczkolwiek szorstki i chaKurzawa z agencji Prestige MJM,
rakterystycznie zachrypnięty
która wspólnie z Urzędem Miejskim
głos, zdolności interpretacyjne, komw Toruniu organizuje koncert Roda
pozytorskie i wyjątkowa osobowość
Stewarta na Motoarenie.
sceniczna uczyniły Roda Stewarta
W 1994 roku Rod Stewart został
jednym z najbardziej rozpoznawalwprowadzony do Rock and Roll Hall
nych przedstawicieli świata muzyki
of Fame (muzeum honorujące artyostatnich lat.
stów rockowych i inne osoby, które
Szkocki artysta swoją przygodę
wniosły zasadniczy wkład w rozwój
na scenie rozpot ych gat unków
czynał w latach
muzyki; mieści
W 2006 roku Rod Stewart się w Cleveland
siedemdziesiątych
został zaliczony do 100
w USA). Z kolei
XX wieku. Po występach z kilkoma
w 2006 roku pionajlepszych wokalistów
zespo ła mi Rod
senk a rz zosta ł
wszech czasów.
zaliczony do 100
Stewart rozpoczął
karierę solową.
najlepszych wokaDo Roda Stewarta należy listów wszech czaPierwszy album
sygnowany własów według „Hit
rekord w historii świata
Parader” (amerysnym nazwiskiem
jeśli chodzi o liczbę
kańskie czasopiokazał się nieudany
widzów, których udało
i nie wzbudził więksmo muzyczne).
szego zainteresoW ostatnich lasię zgromadzić podczas
tach Rod Stewart
wania. Drugi poza
występu na żywo.
wielkim przebojem
wydał cztery płyty
„Maggie May”, także został niezaułączące się tematycznie w serię pt.
ważony. Dopiero trzeci album „Every
„The Great American Song Book”. Są
Picture Tells a Story” stał się wielkim
one zbiorem piosenek pochodzących
hitem i to po obu stronach Atlantyz lat 30. i 40. XX wieku. Autorami
ku. Typowymi dla repertuaru artysty
utworów są między innymi: Irving
w tym okresie były tak szybkie rocBerlin, Cole Porter, czy George Gershwin. Płyty, tak w Ameryce jak i w
kandrollowe piosenki jak i refleksyjne
rockowe ballady. Od tego czasu SteEuropie, odniosły wielki sukces kowart pozostał już na stałe na szczytach
mercyjny.
list przebojów, bijąc wszelkie rekordy
Do tej pory Rod Stewart wystąpił
popularności.
w Polsce tylko jeden raz. 26 lipca 2007
- Szacuje się, że w trakcie swojej
roku szkocki wokalista zaśpiewał
kariery sprzedał ponad 250.000.000
w Gdańsku na koncercie „Przestrzeń
różnych singli i płyt - mówi Marek
Wolności” zorganizowanym dla upa-

miętnienia rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. W koncercie
uczestniczyło ponad 30.000 widzów.
Podczas ubiegłorocznej trasy
koncertowej piosenkarz zagrał 39
koncertów. Trasa rozpoczęła się od
występu w Dubaju (Zjednoczone
Emiraty Arabskie). Następnie Rod
Stewart koncertował między innymi
w: Dublinie (Irlandia), Sztokholmie
(Szwecja), Tallinie (Estonia), Wilnie
(Litwa), Moskwie (Rosja), Londynie,
Liverpoolu, Manchesterze i Glasgow
(Wielka Brytania), Berlinie i Dortmundzie (Niemcy), Wiedniu (Austria),
Weronie (Włochy), Zurychu (Szwajcaria), Budapeszcie (Węgry) i Tel Avivie
(Izrael).
- To imponująca trasa. Lista miast
bez wątpienia świadczy o randze artysty. Tym bardziej cieszymy się, że
Rod Stewart przyjął nasze zaproszenie
– mówi Michał Zaleski, prezydent
Torunia.
W tym roku Rod Stewart kontynuował występy w wielkich światowym
metropoliach. Można go było usłyszeć miedzy innymi w: Los Angeles,
Nowym Jorku, Chicago (wszystkie
miasta w USA) i Montrealu (Kanada).
Warto dodać, że do Roda Stewarta
należy rekord w historii świata jeśli
chodzi o liczbę widzów, których udało
się zgromadzić podczas występu na
żywo. W 1994 roku w koncercie Roda
Stewarta na plaży Copacabana w Rio
de Janerio uczestniczyło bowiem
3.500.000 osób!

Rod Stewart jest nie tylko wspaniałym piosenkarzem, ale również wielkim fanem futbolu.
Artysta wielokrotnie udowadniał, że darzy ogromną sympatią ekipę Celticu Glasgow. Miłości
Szkota do drużyny „The Boys” doświadczył także występujący w przeszłości w tym klubie Dariusz Dziekanowski. Były asystent Leo Beenhakkera i jeden z najlepszych piłkarzy w historii
reprezentacji Polski grał na Celtic Park w latach 1989 – 1992.
– Wprawdzie nigdy nie miałem okazji poznać go osobiście, ale wielokrotnie słyszałem, że
jest zagorzałym fanem Celticu Glasgow i reprezentacji Szkocji. Widziałem wiele zdjęć i filmów,
kiedy Rod Stewart był na stadionie. Żywiołowe kibicowanie było dla niego czymś normalnym.
Znali go moi koledzy, którzy utrzymywali z nim kontakt - wspomina Dariusz Dziekanowski.

Janusz SZTEFAŃSKI

Toruń i jego wielkie koncerty
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• Data urodzenia: 10 stycznia 1945 roku.
• Pochodzenie: Wielka Brytania (obecnie
obywatelstwo amerykańskie). Rod
Stewart uważa się za Szkota.
• Gatunek muzyczny: rock, pop
• Największe przeboje: „Maggie May”,
„Handbags and gladrags”, „You’re in
My Heart”, „Young Turks”, „[I Know] I’m
Losing You”, „Have I Told You Lately
[That I Love You]”, „Downtown Train”,
„Angel”, „Sailing”, „Do Ya Think I’m Sexy”,
„Tonight’s the Night”, „Some Guys Have
All the Luck”, „Hot Legs”, „Baby Jane”,
„Rhythm of My Heart”, „Tonight I’m Yours
[Don’t Hurt Me]”, „Forever Young”.
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Rod Stewart w liczbach
250.000.000 - szacuje się, że 			
tyle singli i płyt sprzedał wokalista 		
w trakcie swojej kariery.

17.000.000 - w takim nakładzie

sprzedała się seria płyt zawierająca swingujące standardy muzyczne
XX wieku.

3.500.000 - tylu widzów

uczestniczyło w 1994 roku na
koncercie Roda Stewarta na
plaży Copacabana w Rio de
Janerio. To rekord w historii świata!

314.000 - tyle biletów sprzedano na wszystkie koncerty Roda Stewarta w 2010 roku.

200.000 - tyle płyt Roda Stewarta

zakupili Polacy w ciągu ostatnich 10 lat.
16 000 - średnio tylu fanów podziwiało każdy koncert 		
		 artysty w 2010 roku.

1945 - to rok urodzenia Roda Stewarta.
Artysta przyszedł na świat w Londynie.
45 - albumów studyjnych, kompilacyjnych i koncertowych wydał w sumie 		
Rod Stewart podczas swojej solowej kariery.

8 – tyle dzieci ma Rod Stewart, co ciekawe 4 córki i 4 synów.
6 - to liczba zespołów w których udzielał się Rod Stewart zanim
stał się rozpoznawalnym piosenkarzem.

1 - to liczba Polaków znajdujących się w ekipie techniczno-muzycznej
Roda Stewarta realizującej tegoroczną trasę koncertową po
Europie. Jedynym Polakiem jest Marek Kowaleski..

Toruń i jego wielkie koncerty

Bo w Rodzie
jest seks
Czy o piosence można powiedzieć, że… jest
seksowna? Jak najbardziej. Najlepiej dowodzi
tego ranking amerykańskiego miesięcznika
„Billboard” Gazeta ta przeprowadziła plebiscyt na
najseksowniejszy utwór muzyczny. Co ciekawe, w tej
nietypowej klasyfikacji, na drugim miejscu uplasował
się Rod Stewart!

R

anking obejmuje wszystkie
seks, ponieważ Szkot jako jedyny
piosenki, które ujrzały światło
może pochwalić się tym, że w pierwdzienne w latach 1958 - 2010. Pewnie
szej dziesiątce seksownych utworów
można by długo polemizować z deznajdują się jego dwie piosenki –
finicją „seksowmówi Mateusz
nego utworu”,
Pawlicki z firmy
„If you want my body and you Prestige MJM.
jednak autorom
zestawienia nie
Ranking ranthink Im sexy
można zarzucić
Come on sugar let me know. kingiem. Warto
jednak zaznabra ku obiekIf you really need me just reach czyć, że wiele
tywizmu. Cały
out and touch me
plebiscyt opiera
roma nt y z mu,
się bowiem na
miłości i sekCome on honey tell me so.”
notowaniach
su w utworach
Fragment piosenki
„ sek sow nych”
Szkota
w i“Da Ya Think I’m Sexy”
piosenek na liście
dzą jego fani.
przebojów „BillIch zdaniem,
board Hot 100”. Ta lista od wielu lat
w twórczości Roda Stewarta jest
jest uważana za miarodajne źródło
znacznie więcej piosenek, które zainformacji o popularności poszczesługują do określania ich takim miagólnych utworów w Stanach Zjednem. – Utwór „When I need you” jest
noczonych.
po prostu piękny. Zawsze poprawia
Klasyfikację otwiera australijska
mi humor i zawsze sprawia, że mam
piosenkarka i aktorka Olivia Newtonuśmiech na twarzy. Można przy nim
John z utworem „Physical” z 1982
zarówno płakać jak i cieszyć się jak
roku, który przez dziesięć tygodni
dziecko – podaje przykład pani Edywiódł prym na wspomnianej liście.
ta Pietrykowska. – Wprawdzie nie
Jak przypomina magazyn, piosenka
mam żadnych miłosnych wspomnień
ma tak erotyczny tekst, że została
z tą piosenką, ale zawsze powoduje
zakazana w wielu rozgłośniach rauśmiech na mojej twarzy. W gordiowych.
szych chwilach doprowadza mnie
do łez. Fantastycznie byłoby tańczyć
Co warte podkreślenia, to jedyna
przy niej na swoim weselu – dodaje
piosenka, która zdołała wyprzedzić
w rankingu Roda Stewarta. Niewiele
fanka artysty.
mniej „seksowny” okazał się bowiem
Fani Roda Stewarta zauważają
utwór „Tonight’s The Night”, który był
również podobne walory w utwonumerem jeden na „Billboard Hot
rze „I don’t want to talk about it”.
100” przez osiem tygodni. – ZnaleLista pewnie mogłaby być znacznie
zienie się w takim zestawieniu to
dłuższa, bowiem nastrojowe dźwięki
na pewno oryginalne wyróżnienie,
stanowią istotny element twórczości
które można jednak bez wątpienia
muzyka.
określić mianem sukcesu. W piosenkach Roda chyba rzeczywiście jest
Jarosław GALEWSKI
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Pierwsza dziesiątka listy
najbardziej seksownych
piosenek magazynu „Billboard”:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

„Physical” - Olivia Newton-John
„Tonight’s The Night” - Rod Stewart
„I’ll Make Love To You” - Boyz II Men
„Too Close” - Next
„Let’s Get It On” - Marvin Gaye
„Hot Stuff” - Donna Summer
„Do That To Me One More Time”
- Captain & Tennille
8. „Like A Virgin” - Madonna
9. „Kiss You All Over” - Exile
10. „Da Ya Think I’m Sexy” - Rod Stewart

Inne miłosne szlagiery
• The Beatles – „Yesterday” - chyba nie ma
człowieka, który nie znałby tej piosenki.
Absolutny geniusz, Beatlesi w najlepszym
wydaniu.
• Bryan Adams – „Everything I do…” - Kevin
Costner jako Robin Hood i Bryan Adams
jako największy pieśniarz wszech czasów.
Tak było w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Miło powspominać.
• Joe Cocker – „You are so beautiful” - jedna
z najbardziej znanych piosenek o miłości.
Doceni ją każdy, kto zaznał prawdziwego
piękna.
• Dean Martin – „Everybody Loves Somebody” - o panu Martinie można mówić wiele
i różnie, ale z całą pewnością wpisał się on
w historię muzyki. Tę piosenkę zna chyba
każdy.
• Stevie Wonder – „Just Called To Say I Love
You” - niewidomy artysta Stevie Wonder
dzięki tej piosence zawładnął sercami słuchaczy. Może czasem warto zadzwonić do
kogoś i powiedzieć parę prostych słów?
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Toruń
wśród wielkich!

Trasa koncertowa Roda Stewarta na rok 2011 przedstawia się imponująco.
Szkocki piosenkarz podróżując po różnych zakątkach naszego globu, odwiedzi
największe miasta świata. W tym doborowym towarzystwie znajdzie się również
Toruń, gdzie artysta zaśpiewa 11 czerwca.

L

os Angeles, Nowy Jork, Chicago i Montreal to tylko niektóre z miast, które znalazły się na
imponującej tegorocznej trasie koncertowej Roda Stewarta. To właśnie
od koncertów w Ameryce Północnej
rozpoczęły się występy jednego z najw ybitniejszych
piosenkarzy XX
Los Angeles, Nowy Jork,
wieku w 2011
Chicago i Montreal to
roku. Na mapie
tylko niektóre z miast,
jego pod róż y
znalazły się najktóre znalazły się na
znaczące
imponującej tegorocznej bardziej
ośrodki w Statrasie koncertowej Roda
nach Zjednoczonych i Kanadzie.
Stewarta.
Na wyobraźnie
działa między innymi występ w nowojorskiej Madison Square Garden.
Hala, w której na co dzień odbywają się mecze NBA i NHL, gościła już
nie tylko znakomitych sportowców,
ale także wiele doskonale znanych
na całym świecie osobistości. W tym
obiekcie koncertowali między innymi: Jimi Hendrix, John Lennon, Bob
Dylan, Elvis Presley, Eric Clapton,
Metallica, Linkin Park, Pearl Jam,
Red Hot Chili Peppers, Madonna, Bon
Jovi, Queen, Sting, Tina Turner, Britney Spears, czy wreszcie król muzyki
pop Michael Jackson. W 1979 roku
gościł tam z kolei papież Jan Paweł II.
Jeżeli do wymienionych miast dodamy jeszcze takie ośrodki jak Atlanta, Boston, Toronto, Philadelphia, Chicago, Detroit czy Phoenix, to można
dojść do wniosku, że w tym roku Roda
Stewarta można było słuchać w całej
Ameryce Północnej.
Po kilkunastu występach w Ameryce Północnej europejskie koncertowanie Roda Stewarta rozpoczęło się 29
maja w Newbury. Kilka dni później,
bo 3 czerwca, doszło do koncertu na
znanym obiekcie piłkarskim, gdzie
swoje mecze rozgrywa na co dzień
drużyna Leeds United. Elland Road
to jeden z największych obiektów
piłkarskich w całej Wielkiej Bryta-

nii. Stadion, podczas
spotkań piłkarskich,
może pomieścić ponad 40.000 widzów.
W trakcie sezonu to
miejsce tętni życiem.
Podczas meczów Leeds United panuje
tam niesamowita atmosfera, charakterystyczna dla zmagań
piłkarskich na Wyspach.
Dwa dni później
w kalendarzu Roda
Stewarta znalazł się
szczególny koncert.
Rod zaśpiewał wtedy w Aberdeen na
stadionie, gdzie swoje
mecze rozgrywa występujące w Scottish
Premier League drużyna z tego miasta. To
był szczególny koncert, jak każdy, który
ma miejsce w ojczyźnie wielkiego artysty.
Koncert w Toruniu
bezpośrednio poprzedził występ muzyka
na stadionie Carrow
Road Stadium w Norwich. Na obiekcie,
który może pomieścić około 27 tysięcy
kibiców, swoje mecze
na co dzień rozgrywa
walcząca o awans do
Premier League drużyna Norwich City.
Koncert na Carrow
Road Stadium miał
miejsce 8 czerwca.
Można więc powiedzieć, że europejskie koncerty upłyną pod znakiem występów na wielkich arenach piłkarskich. Dla Roda
Stewarta to z pewnością otoczenie,
w którym czuje się jak ryba w wodzie.
Nie od dziś wiadomo, że Szkot jest

Europejska Trasa Koncertowa 2011

Miasta w Ameryce Północnej w których
w 2011 występował Rod Stewart

wielkim fanem piłki nożnej. Najważniejsze jednak, że w gronie wielkich
w 2011 roku znalazło się miejsce dla
Polski i Torunia.
Jarosław Galewski

Toruń i jego wielkie koncerty
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Jeden jedyny raz
w Polsce

To był niesamowity, niepowtarzalny, wyjątkowy i niezapomniany koncert.
Fani Roda Stewarta są zgodni i najczęściej w ten sposób wspominają pierwszą
i jedyną wizytę tego artysty w naszym kraju. Śmiało można powiedzieć, że było
to wyjątkowe wydarzenie. Koncert jednego z najwybitniejszych piosenkarzy
XX wieku odbył się w 2007 roku w Gdańsku w szczególnych okolicznościach.

F

ani po dzień dzisiejszy nie
tylko pamiętają sam występ
muzyka, ale także wspominają chwile poprzedzające jego koncert. Rod
Stewart pojawił się w Gdańsku 23
lipca 2007 roku. Samolot artysty wylądował wtedy na lotnisku imienia
Lecha Wałęsy. Pierwotnie do koncertu miało dojść 24 lipca. Jak jednak
wiadomo, stało się to dopiero kilka
dni później. W Polsce po wypadku
autokaru została bowiem ogłoszona
żałoba narodowa. Rod postanowił
wrócić do Anglii. W Polsce pojawił się
ponownie w czwartek, godzinę przed
koncertem i dlatego czasu i miejsca
na spotkanie z fanami tym razem nie
było. Koncert rozpoczął się z niewielkim, półgodzinnym opóźnieniem,
o czym jednak po jego zakończeniu
mało kto pamiętał. Przed pojawieniem się na scenie artysta tradycyjnie
rozgrzewał swój głos, tak aby brzmiał
on perfekcyjnie dla publiczności, która do Gdańska przyjechała wtedy
z całej Polski.
Widowisko na terenie Stoczni
Gdańsk zapisało się w historii z wielu
powodów. Warto przypomnieć, że
koncert z cyklu „Przestrzeń Wolności” obejrzało wówczas 35 tysięcy
osób! Nie ma wątpliwości, że rocznica podpisania „Porozumień Sierpniowych” została uczczona w godny
sposób. Rod Stewart był na scenie
ponad dwie godziny i zaprezentował publiczności swoje największe
przeboje.
Po koncercie fani podkreślali, że
mimo upływu lat szkocki piosenkarz
znajduje się w doskonałej formie.
Wielu słuchaczy tamtego wydarzenia
nie mogło wyjść z podziwu dla wyśmienitej formy fizycznej i wokalnej
Roda. Śmiało można powiedzieć, że
była to wielka uczta duchowa.
Koncert w Gdańsku poruszył fanów chyba w najbardziej możliwy
sposób. Wielbicielom muzyki Roda

Stewarta towarzyszyły wtedy niemal wszystkie możliwe pozytywne
uczucia. Chwile radości, entuzjazmu
przeplatały się ze… łzami wzruszenia.
W Gdańsku nie zabrakło momentów
chwytających za serce. Warto bowiem przypomnieć, że Rod Stewart
doskonale wiedział, że występuje
w Polsce przy okazji niezwykle ważnej dla Polaków rocznicy. Wyjątkowe było między innymi zakończenie
koncertu. Przy utworze „Rhythm of
my heart” na telebimie wyświetlano
migawki z ważnymi dla Polski wydarzeniami.
To pokazało tylko profesjonalizm
artysty i szacunek dla fanów oraz
historycznego miejsca, w którym
przyszło mu tego dnia występować.
Jarosław Galewski

Plakat koncertu w Gdańsku

Polska i Rod
• 11 czerwca 2011 roku na toruńskiej Motoarenie
odbędzie się dopiero drugi koncert Roda Stewarta
w Polsce
• Po raz pierwszy Rod Stewart wystąpił w Polsce w
2007 roku w Gdańsku
• Jedyny koncert Roda Stewarta odbył się przy okazji
rocznicy podpisania „Porozumień Sierpniowych” na
terenie Stoczni Gdańsk
• Pierwszy i jedyny koncert Roda Stewarta w Polsce
obserwowało i słuchało 35.000 fanów z całej Polski
Wydawnictwo: „Toruń i jego wielkie koncerty” zredagował Janusz Stefański.
Teksty: Jarosław Galewski i Janusz Stefański. Zdjęcia: Małgorzata Litwin, Urząd
Miejski w Toruniu, materiały dostarczone przez management Roda Stewarta.
Rysunek: Szymon Wasielak.
Projekt i opracowanie graficzne: PROJEKTOWNIA.
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Rod Stewart na czele!
O wielkości artysty w dużej mierze świadczy atmosfera i liczba fanów w trakcie
jego koncertów. Pod tym względem Rod Stewart jest absolutnym rekordzistą.
Szkot zagrał największy koncert w historii światowej muzyki.

Tłum ludzi na
koncercie Roda
Stewarta na plaży
Copacabana
robił wrażenie.

T

o wydarzenie miało miejsce na
plaży Copacabana w Rio de Janeiro. Występ Roda Stewarta w 1994
roku zgromadził 3.500.000 widzów!
Nic więc dziwnego, że za to osiągnięcie
szkocki piosenkarz został wpisany do
Rock`n roll Hall of Fame, czyli muzeum
rocka i rock and rolla, które honoruje
artystów za wkład w rozwój tych gatunków muzyki. Jeżeli dodamy do tego
jeszcze 250.000.000 sprzedanych singli
i płyt, to bez wątpienia można powiedzieć, że mamy do czynienia z jednym
z najwybitniejszych solistów w historii

ło od 2.500.000 do 3.500.000 fanów.
Trudno podać dokładną liczbę osób,
która była wtedy obecna na koncercie
króla muzyki elektronicznej, ale szacuje
się, że była ona mniejsza niż w przypadku show na plaży Copacabana. Na
trzecim miejscu znajduje się koncert
Live 8, którego celem było zwrócenie
uwagi na biedę panującą w państwach
afrykańskich. W tym przypadku frekwencja była jednak znacznie niższa
niż podczas występów Roda Stewarta
i Jean Michelle`a Jarre`a. Nieoficjalnie
mówi się o ponad milionie słuchaczy.
W c z o ł ówce znajdują się
jeszcze tacy wy4. New York
1. Rod Stewart,
konawcy i wydaPhilharmonic
Copacabana,
rzenia jak Garth
Central Park, Nowy Jork,
Rio de Janeiro, 1994,
Brookes, Steve
800 tys. widzów
3,5 mln widzów
Wozniak`s 1983
US Festival, Sum5. Scorpions
2. Jean Michelle Jarre
Inwazja Mocy,
Live at Paris la Defense,
mer Jam, Isle of
Pobiednik Wielki,
Paryż, 1990, 2.500.000 –
Wight Festival czy
700 - 800 tys. widzów
3.500 tys. widzów
Simon & Garfunkel. Z pewnością
3. LIVE 8
tuż za najlepszą
ponad 1 mln widzów
w tym rankingu
dwójką powinny
znaleźć się konświatowej muzyki.
certy Love Parade, które mogły zgroTuż za Rodem Stewartem w zestamadzić nawet do dwóch milionów osób,
wieniu największych koncertów świata
jednak problem polega na braku wiaryznajduje się Jean Michelle Jarre. W 1990
godnych źródeł mogących potwierdzić
roku w Paryżu – według różnych szataką informację. W czołówce najwiękcunków – jego muzyki na żywo słuchaszych wydarzeń muzycznych jest także

Największe koncerty świata:

polska Inwazja Mocy, która odbyła się
w 2000 roku na lotnisku w podkrakowskim Pobiedniku Wielkim. Wówczas na
koncercie legendarnej grupy Scorpions
było od 700.000 do 800.000 osób.
Koncerty Roda Stewarta budzą uznanie do dziś. Wystarczy powiedzieć, że
w 2010 roku Szkot zarobił 32.000.0000
dolarów dzięki występom na żywo. Na
jego wszystkie ubiegłoroczne koncerty
sprzedano łącznie około 314.000 biletów. Średnio każdy koncert oglądało
ponad 16.000 fanów. Liczby najlepiej
pokazują, że w przypadku tego artysty śmiało można mówić o renesansie popularności. Przed Rodem Stewartem pod względem zarobków za
występy na żywo znaleźli się między
tacy wykonawcy jak Bon Jovi, U2, AC/
DC czy Lady Gaga. Szkot wyprzedza
z kolei między innymi grupę Depeche
Mode, Alicię Keys czy Simply Red,
natomiast pod kątem średniej liczby
sprzedanych biletów na jeden koncert
jest lepszy od Justina Biebera, Lady
Gagi, Nicelback, Guns N` Roses czy
Rammstein. Rod Stewart w 2010 roku
na jednym koncercie zarabiał średnio
1.700.000 dolarów. To tylko potwierdza,
że 11 czerwca w Toruniu będzie mieć
miejsce koncert gwiazdy największego światowego formatu, która podczas
występów na żywo gromadziła nawet
miliony słuchaczy w najróżniejszych
zakątkach naszego globu.
Jarosław GALEWSKI

Toruń i jego wielkie koncerty
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Ogromna scena,
wina i Mercedesy
13,5 metra wysokości, 32,5
metra szerokości, 20,56 metra głębokości – takie wymiary będzie miała scena
podczas koncertu Roda
Stewarta. Artysta po Toruniu będzie przemieszczać
się najnowszymi modelami Mercedesa Klasy S oraz
Klasy E. W wolnych chwilach skosztuje znakomitego francuskiego wina lub
niemieckiego piwa. To tylko
niektóre szczegóły związane z produkcją koncertu.

N

a organizację koncertu Roda
Stewarta złożyło się wiele
czynników, zarówno tych natury
technicznej jak i związanych ściśle
z pobytem piosenkarza i jego współpracowników w Toruniu. Wszystko
musi robić duże wrażenie. Wystarczy
powiedzieć o imponującej scenie, na
której będzie występować szkocki piosenkarz i jego zespół. W ubiegłym
roku na Motoarenie odbył się koncert
José Carrerasa. Już wtedy wiele mówiło się o zaawansowanej technice
tego wydarzenia.
W przypadku Roda Stewarta
wszystko będzie wyglądać jeszcze
bardziej imponująco. Scena, na której będzie występować Szkot, będzie
większa od tej, którą przygotowano
w zeszłym roku na występ hiszpańskiego tenora. 11 czerwca jej wymiary wyniosą 32,5 metra szerokości,
13,5 metra wysokości i 20,56 metra
głębokości. Z tyłu sceny pojawią się
dwa ogromne telebimy. Jeden będzie
mieć rozmiary 13,82 na 8,06 metra.
Przed nim zostanie postawiony drugi
telebim tylko w przeciwieństwie do
pierwszego będzie usytuowany pionowo. Na ekranach pojawi się specjalna
wizualizacja video, która powinna być
bardzo efektowna dla publiczności.
Z jednej strony widzowie zobaczą
małego Roda Stewarta na scenie, a z
drugiej gigantycznego na ekranach
znajdujących się za jego plecami.

Poza tym, na scenie zostanie zainstalowanych osiem słupów oświetleniowych. Dzięki temu będzie
można zobaczyć naprawdę ciekawą
grę świateł. Warto również dodać,
że przez cały czas trwania koncertu
pod dachem sceny na krzesełkach zostaną podwieszone dwie osoby, które
będą mieć do dyspozycji specjalne
reflektory. Za ich pomocą będą śledzić wszystko, co na scenie wyłożoną
w całości podłogą Marleya będzie robić Rod Stewart. Ciekawie wyglądać
będą również garderoby. Na zapleczu
sceny stanie: 5 garderób składających się z 11 kontenerów. Ostatni
z nich to kontener sanitarny z kabiną prysznicową z hydromasażem.
Organizacja koncertu Roda Stewarta
to nie tylko wydarzenia na scenie.
Organizatorzy musieli zadbać o wiele
innych szczegółów związanych z wizytą Szkota i jego współpracowników
w Grodzie Kopernika. Pracy było naprawdę wiele, bo i wiele było życzeń
samego artysty. Wystarczy powiedzieć, że Rod Stewart jest wielkim koneserem dobrego francuskiego wina.
W garderobie artysty na zapleczu sceny na Motoarenie będą znajdowały się
takie rarytasy jak: 3 butelki Château
Lafite Rothschild – francuskie wino
z rejonu Médoc (region Bordeaux)
oraz 3 butelki zmrożonego Chassagne Montrachet – czerwone wino
z regionu Burgundii. Oprócz wina

w garderobie Roda Stewarta będzie
Scena podczas
koncertu Roda
także 12 butelek zmrożonego piwa St.
Stewarta będzie
Pauli Girl. To niemieckie piwo jest
większa niż
produkowanie w piwowarni Beck’s
w trakcie koncertu
wyłącznie na eksport. Od 1982 roku
José Carrerasa
twarzami piwa są sławne modelki. Od
(na zdjęciu)
2009 roku smakosze tego piwa na jego
etykiecie mogą podziwiać słowacką
modelkę Katarinę
Van Derham.
Przez cały czas trwania
Imponująco
koncertu pod dachem
będzie również
w yglądać przesceny na krzesełkach
mieszczanie się
zostaną podwieszone dwie
po Toruniu szkocosoby, które będą mieć
kiego piosenkarza. Zapewnią to
do dyspozycji specjalne
najnowsze modereflektory. Za ich pomocą
le Mercedesa Klabędą śledzić wszystko co
sy S oraz Klasy E.
Limuzyna odbierze
na scenie będzie Robił Rod
artystę z lotniska.
Stewart.
Rod Stewart w czasie pobytu w Polsce będzie miał do
dyspozycji oba modele Mercedesów.
Dodatkowo zorganizowany zostanie
transport bagażu artysty. Do tego celu
przygotowano oddzielnego busa.

Scena w trakcie koncertu:
Szerokość: 32,5 metra
Wysokość: 13.,5 metra
Głębokość: 20,56 metra
Wymiary telebimów: 13,82 na 8,06 metra
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Magia José
Carrerasa
Toruńska Motoarena to niezwykle nowoczesny obiekt, który jest
idealny do organizowania na nim
wielkich wydarzeń muzycznych.
Potwierdził to ubiegłoroczny
koncert jednego z najwybitniejszych tenorów wszech czasów
José Carrerasa, który zaśpiewał
w grodzie Kopernika 31 lipca.

K

oncert José Carrerasa cieszył się ogromnym zainteresowaniem fanów artysty,
którzy na to wydarzenie przyjechali z całej Polski.
Poza Toruniem, najwięcej biletów sprzedano w:
Bydgoszczy, Białymstoku, Chrzanowie, Częstochowie, Gdańsku, Gdyni, Gnieźnie, Grudziądzu,
Inowrocławiu, Kaliszu, Koninie, Krakowie, Łodzi,
Mysłowicach, Ostrowie Wielkopolskim czy Warszawie. Można powiedzieć, że 31 lipca 2010 roku
na toruńskiej Motoarenie obecna była cała Polska.
Łącznie występ Hiszpana słuchało i oglądało
około 10.00 osób. - W ten oto sposób mieliśmy
najprawdopodobniej do czynienia z największym w historii koncertem muzyki klasycznej w Polsce. Podobną publiczność zgromadził
w trakcie swojego występu w 2009 roku na
stadionie Gwardii w Warszawie Andrea Bocelli.
Koncert Placido Domingo w Tetrze Wielkim
w Łodzi w czerwcu 2009 roku obserwowało
natomiast około 5.000 osób – wyjaśnił Marek
Kurzawa z agencji Prestige MJM, która wraz
Urzędem Miasta w Toruniu i RMF Classic była
organizatorem koncertu José Carrerasa na Motoarenie w Toruniu.
Występ José Carrerasa był wielkim wydarzeniem, co po zakończeniu koncertu podkreślali
obecni na nim fani artysty i dziennikarze. Z wizyty w Toruniu zadowolony był również sam artysta
i jego współpracownicy. – Przede wszystkim
chciałbym podziękować za wspaniałą gościnność. Wszyscy, w tym pan Carreras, czuli się
bardzo mile przyjęci przez miasto Toruń oraz
firmę Prestige. Było nam naprawdę miło współpracować z Państwem. Organizacja koncertu
była perfekcyjnie przygotowana pod każdym
względem – techniki, transportu, miejsc próby i koncertu – komentował po koncercie Rosi
Pritz, dyrektor zarządzający w managemencie
José Carrerasa.
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W trakcie koncertu José Carreras
wykonał 24 utwory. Dziewięć z nich
w części pierwszej i tyle samo w części drugiej swojego występu. Na tym
jednak wielkie święto muzyki klasycznej w grodzie Kopernika się nie
zakończyło. Publiczność domagała
się powrotu na scenę Hiszpana, co

zaowocowało wykonaniem sześciu
dodatkowych utworów na bis. 31 lipca
w Toruniu nie zabrakło wyjątkowych
gości. Z mistrzem muzyki klasycznej
występowała między innymi Justyna

Steczkowska czy Nataliya Kovalova.
Wszystko odbyło się pod batutą Davida Gimeneza na przepięknie ozdobionej scenie. Warto powiedzieć, że
organizatorzy potrzebowali aż 935
kwiatów do dekoracji sceny, garderoby
występujących tego dnia artystów oraz
przygotowania okolicznościowych
bukietów. Sama
scena zosta ła
przybrana przez
18 ikeban kwiatowych, z których
każda zawierała
30 sztuk kwiatów.
Wa r to podkreślić, że José
Carreras spędził
w Toruniu aż cztery dni. W tym czasie nie ograniczył się tylko do występu
na Motoarenie. Hiszpan odwiedził
między innymi Szpital Miejski, a także
był na toruńskiej starówce. Carreras
wziął także udział w próbie, która

odbyła się w Szkole Muzycznej, a po
zakończenie koncertu przyjął zaproszenie prezydenta Torunia Michała
Zaleskiego na specjalny bankiet. Co
jest warte podkreślenia, artysta wcale
nie był do tego zobowiązany. Umowa
przewidywała bowiem tylko występ
na Motoarenie. – Wszystkie pozostałe
elementy wizyty udało się wypracować tylko dzięki dobrej współpracy
wszystkich organizatorów koncertu
zarówno z artystą jak i jego managementem – tłumaczy Janusz Stefański
z agencji Prestige MJM.
Koncert zakończył się pełnym sukcesem organizacyjnym i dał Toruniowi zielone światło na organizację
kolejnych wielkich imprez. Wiele pod
względem promocyjnym zyskało także miasto. – Wystarczy powiedzieć,
że 5 sierpnia 2010 roku po wpisaniu w wyszukiwarkę Google hasła
„Carreras José Toruń” można było
otrzymać 2.720.000 wyników. Promocja tego koncertu odbywała się
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naprawdę na bardzo szeroką skalę.
O wizycie José Carreras w grodzie
Kopernika informowały przez kilka
miesięcy największe ogólnopolskie
media. Śmiało można powiedzieć, że
Toruń przez pewien czas był stolicą
muzyki klasycznej – powiedział Mateusz Pawlicki z agencji Prestige MJM.
Jarosław Galewski
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Widownia koncertu
• Liczebność – 10.000 osób.
• Pochodzenie publiczności:
Miejsca, w których odnotowano
największą sprzedaż biletów:
Bydgoszcz, Białystok, Chrzanów,
Częstochowa, Gdańsk, Gdynia,
Gniezno, Grudziądz, Inowrocław,
Kalisz, Konin, Kraków, Łódź,
Mysłowice, Ostrów Wielkopolski,
Poznań, Szczecin, Toruń, Warszawa,
Włocławek, Wrocław, Zgorzelec.

20 Koncert José Carrerasa 2010

Liczby koncertu
2.720.000

– tyle wyników można było
otrzymać 5 sierpnia 2010 roku po wpisaniu
w wyszukiwarkę Google.pl hasła: „Carreras José
Toruń”. Liczba ta najlepiej świadczy o skali
zainteresowania toruńskim koncertem.

935

– tyle kwiatów potrzebowali organizatorzy
do dekoracji sceny oraz garderoby artystów oraz
przygotowania okolicznościowych bukietów. Scena
przybrana została przez 18 ikeban kwiatowych,
z których każda zawierała 30 sztuk kwiatów. Całość
połączono i wypełniono zielenią. Na poszczególne
kompozycje składały się: słoneczniki, gerbery,
róże, goździki, astromerie, eustomy, krwawniki
oraz zielone i kolorowe listka. 4 walce na scenie
wykonane były z pnączy i zieleni ozdobione kwiatami
ciętymi. W tym przypadku wykorzystano
ok. 55 gałązek kwiatów. 5 bukietów na scenę stworzono
z wykorzystaniem ok 25 szt. w jednym bukiecie
(każdy bukiet był inny). Ikebana w garderobie
Carrerasa złożona była z 50 kwiatów.

150

– tyle ton żelaznych konstrukcji użyto do
zbudowania sceny na toruński koncert. Scena została
zbudowana ze specjalnych systemów LEYEHR ze
stalowym dachem, który jest w stanie udźwignąć
ponad 20 ton oświetlenia. Zabudowa frontu sceny
zajmowała prawie 50 m. Jej wysokość to 16,8 m.
Budowa rozpoczęła się już w niedzielę, 25 lipca.
Scena została rozebrana we wtorek, 3 sierpnia.

36

– tylu dziennikarzy i fotoreporterów
akredytowanych zostało przy okazji koncertu
José Carrerasa w Toruniu.

24

– tyle utworów wykonanych zostało na scenie
w trakcie koncertu. Dziewięć w części pierwszej.
Dziewięć w części drugiej. José Carreras
wykonał też sześć utworów na bis.

4

– tyle dni spędził José Carreras w Toruniu.
W tym czasie nie tylko wystąpił na Motoarenie. W dniu
poprzedzającym koncert odwiedził Szpital Miejski, był
także na toruńskiej starówce w pobliżu Domu Mikołaja
Kopernika. Ponadto wziął udział w próbie, która odbyła
się w Szkole Muzycznej. Z kolei 31 lipca po zakończeniu
koncertu José Carreras był gościem prezydenta Michała
Zaleskiego podczas okolicznościowego bankietu. Warto
podkreślić, że umowa z José Carrerasem zawierała
zobowiązanie tylko do występu na Motoarenie. Wszystkie
pozostałe elementy wizyty udało się wypracować tylko
dzięki dobrej współpracy wszystkich organizatorów
koncertu zarówno z artystą jak i jego managmentem.
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