OFERTA KONCERTOWA

WYJĄTKOWY TALENT
Z TELEWIZYJNEGO SHOW
TERAZ NA TWOJEJ SCENIE!

Szanowni Państwo
Pragnę przedstawić Państwu sylwetkę Eryka Waszczuka wyjątkowego 13-letniego wokalisty, uczestnika pierwszej
polskiej edycji programu telewizyjnego The Voice Kids, laureata wielu konkursów muzycznych w kraju oraz zagranicą.
Kieruję do Państwa poniższą ofertę koncertową, zachęcającą do nawiązania współpracy przy okazji organizacji
wydarzeń kulturalnych w Państwa mieście. Eryk Waszczyk, dał się poznać szerszej publiczności dzięki udziałowi w pierwszej
edycji telewizyjnego show The Voice Kids emitowanego na antenie TVP2. Niestety, nie udało mu się wygrać, ale jego występ
podczas etapu „Przesłuchania w ciemno” bez wątpienia przeszedł do historii programu, o czym świadczy nie malejąca
popularność odtworzeń jego występu w serwisie YouTube. Wykonanie piosenki „When A Man Loves A Woman”
z repertuaru Michaela Boltona obejrzano prawie 6 milionów razy!
Po odpadnięciu z programu, Eryk rozpoczął kontynuację swojej przygody muzycznej. Do tej pory ugrało mu się
nagrać cztery piosenki (trzy covery oraz jedną piosenkę autorską). W nagraniach udział wzięli znani muzycy,
współpracujący na codzień z takimi artystami jak: Ray Wilson (ex wokalista grupy Genesis), Tulia czy Miuosh.
Jest również częstym gościem programów telewizyjnych, takich jak „Pytanie na śniadanie”, „Halo Polonia” czy „Teleexpress”.
Został również jednym z prowadzących kultowy program dla dzieci „Teleranek” emitowany na antenie TVP ABC. Eryk uwielbia kontakt z publicznością, z którą dzieli się poprzez śpiew swoimi emocjami. Poprzez koncerty, zbiera środki na spełnienie
swojego wielkiego marzenia, jakim jest nagranie debiutanckiej płyty.
Z poważaniem
Sebastian Płatek
manager Rodzice Eryka
e-mail: kontakt@erykwaszczuk.pl
tel. kom: +48 608 690 453

OSIĄGNIĘCIA

Etap „Bitwy” w programie The Voice Kids
prawie 6 mln odsłon wykonania utworu „When The Man Loves A Woman” na YouTube na oficjalnym
kanale programu The Voice Kids
nagranie debiutanckiego singla, coveru przeboju zespołu U2 & Mary J.Blidge „One”
realizacja debiutanckiego teledysku do piosenki „One” oraz promocja teledysku na antenach
telewizyjnych: TVP1 oraz TVP3 Katowice
udział w programach telewizyjnych: Pytanie na śniadanie, Teleexpres, Studio 3 Na Lato
promocja singla w internetowych mediach ogólnopolskich takich jak: Onet.pl, Interia.pl, Wp.pl oraz
w muzycznych serwisach branżowych np. NetFan.pl, wyspa.fm itp.
udział w realizacji teledysków powstańczych z okazji 74 rocznicy wybuchuPowstania Warszawskiego,
wyprodukowanych przez telewizję TVP ABC
emisja teledysków powstańczych na antenach ogólnopolskich TVP1 oraz TVP Info, a także
w internetowych serwisach w/w stacji.
udział w projekcie dla dzieci „Plater” realizowany przez Universal Music Polska
nagranie autorskiej piosenki „Horyzont"
realizacja teledysku do piosenki „Horyzont” oraz promocja teledysku na antenach telewizyjnych:
TVP oraz TVP Polonia
promocja piosenki „Horyzont" na antenach lokalnych rozgłośni radiowych
zdobycie pierwszego miejsca – 11 razy z rzędu, na liście przebojów Polskiego Radia Dzieciom

najważniejsze
nagrody

I miejsce – Nagroda Główna w V Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Jazzowych i Rozrywkowych
– Lubaczów 2016
III miejsce w Ogólnopolskim konkursie wokalnym „Rozśpiewane M1” Marki 2016 ,
Wyróżnienie „Na skrzydłach muzyki” w XIII Podkarpackim Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
Rzeszów 2016
II miejsce w I Ogólnopolskim Festiwalu Młodych Talentów Syców 2017
Wyróżnienie w VI Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Jazzowych i Rozrywkowych Lubaczów 2017
I miejsce w XXV Międzynarodowym Festiwalu Sztuki dla Dzieci i Młodzieży „My XXI wiek”
– Słoneczny Brzeg, Bułgaria – trio wokalne „Chwilka” 2017
I miejsce – w kategorii solista 11 – 13 lat – w XXVII Międzynarodowym Festiwalu Piosenki o Super
Mikrofon Radia JARD 2017
Wyróżnienie w Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek – Niepokalanów 2018
Wyróżnienie – VII Ogólnopolski Konkurs Zespołów Jazzowych i Rozrywkowych w kategorii Jazz i Muzyka
Rozrywkowa Lubaczów 2018
Wyróżnienie – XXV Festiwal Piosenki Angielskiej „Face The Music” – Brzeg 2018
Nagroda Rady Miasta Mięrzyrzec Podlaski „Międzyrzecka Muza” Międzyrzec Podlaski 2018
Srebrna Muszelka w XVIII Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Tańca „Muszelki Wigier” Suwałki 2018
Wyróżnienie Bialskie Talenty 2017 –Drelów 2018

KONCERT
[1 os. na scenie | Czas 40 min ]
Koncerty Eryka Waszuczka to kompilacja własnych wersji wielkich przebojów, prezentowanych w programie The Voice Kids
oraz piosenek autorskich. W programie koncertu znajdują się utwory skierowane do szerokiego grona odbiorców, zarówno
dzieci jak i młodzieży oraz osób dorosłych. Usłyszymy takie hity jak "When A Man Loves A Woman" z repertuaru Michaela
Boltona, czyli piosenka z którą Eryk wystąpił w programie The Voice Kids na etapie Przesłuchań w ciemno, a którą w internecie
w serwisie YouTube obejrzano prawie 6 mln razy. Nie zabraknie również repertuaru młodzieżowego, czyli coverów
z repertuaru duetu Marcus & Martinus, Shawna Mendesa czy Beyonce. Eryk prezentuje również autorskie piosenki m.in "Horyzont", który zagościł na playlistach kilku rozgłośni radiowych.

Lista wykonywanych utworów
1. When A Man Loves A Woman (Michael Bolton)
2. Listen (Beyonce)
3. Without You (Marcus & Martinus)
4. HeartBeat (Marcus & Martinus)
5. One (U2 & Mary J.Blidge)
6. Mercy (Shawn Mendes)
7. Przed śniadaniem (Mieczysław Szcześniak)
8. Something New (Nicky Yanofski)

dodatkowe informacje

9. Horyzont (utwór własny)
10. Śpiewam tak (utwór własny)

CENA ZA WYSTĘP USTALANA INDYWIDUALNIE

manager
sebastian płatek
sebastian@erykwaszczuk.pl
kontakt@erykwaszczuk.pl
tel.kom: + 48 608 690 453

rider
techniczny

Poniższy rider techniczny przedstawia
wymagania techniczne projektu

PREFEROWANE MODELE MIKROFONÓW

ODSŁUCHY
GARDEROBA
Pomieszczenia powinny być czyste, suche, zamykane na klucz, z wyłącznym dostępem dla Wykonawcy
oraz ekipy, wyposażone w:
minimum 4 krzesła 1 duży stół, wieszak (minimum 2) na odzież wierzchnią i kostiumy,
pomieszczenie sanitarne z ciepłą i zimną wodą,
1 duże oświetlone lustro,
oświetlenie oraz gniazdka 230 V,
ręczniki papierowe oraz kosze na śmieci,
ciepłe i zimne napoje, przekąski, kanapki
(woda 5 szt. niegazowanej w temperaturze pokojowej w małych plastikowych butelkach, coca-cola 2 szt)

DODATKOWE WYMAGANIA
Scena musi być równa, stabilna, czysta i sucha. Przejście między garderobą sceną drożne, oświetlone.
Wszystkie elementy instalacji elektrycznej w obrębie sceny muszą być uziemione i posiadać aktualne atesty.
Stanowisko realizatora nagłośnienia i oświetlenia musi być ustawione w osi sceny.
Należy zabezpieczyć możliwość szybkiego i bezpiecznego przejścia pomiędzy zapleczem sceny
a stanowiskiem realizatora nagłośnienia.
Dla ekipy Artysty należy zabezpieczyć dozorowane miejsce parkingowe dla jednego samochodu osobowego.

BEZPIECZEŃSTWO
Za bezpieczeństwo Wykonawcy oraz ekipy technicznej na scenie i w kulisach odpowiada organizator
a także firma zapewniająca obsługę techniczną.

