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Limitowana kolekcja COCA-COLI: „Najlepsze polskie kabarety” oraz dwa duże widowiska na DVD!

„Zamach na MoCarta”

C & A Collection

Wykonaliśmy mastering 5.1 i kodowanie
dźwięku Dolby Digital 5.1 i 2.0 do nowego
DVD Grupy MoCarta. Album jest zapisem
spektaklu muzycznego w wykonaniu
Zbigniewa Zamachowskiego, Wojciecha
Malajkata oraz Grupy MoCarta w reżyserii
Krzysztofa Jaślara.

Wykonaliśmy polskie nagrania
lektorskie do nowej kampanii
reklamowej C & A Collection.
Nową kreację na rynek polski
stworzyła agencja Deja Vu.

„WYJZAD INTEGRACYJNY” - nowy film Przemka Angermana
Zakończyliśmy konsultację muzyczną, montaż i edycję muzyki do
nowego filmu Przemka Angermana zatytułowanego "Wyjazd
Integracyjny". Obraz nawiązuje do blasków i cieni korporacyjnego życia.
Zobaczymy w nim m.in. Kasię Glinkę, Tomasza Karolaka, Kasię Figurę,
Jana Frycza, Sławomira Orzechowskiego i Bartłomieja Topę.
Muzyka w całości pochodzi z naszej biblioteki Media Grooves
Publishing, oraz od zaprzyjaźnionych z nami wydawców: Jaguarec, New
Abra, EMI Music Publishing.
Zapraszamy do obejrzenia relacji video z planu zdjęciowego, a także
galerii fotosów znajdującej się na naszej stronie.

Premiera filmu zapowiadana jest na początek lata 2011 roku.

NOWE DVD KABARETU SMILE I KABARETU JURKI

CZYTAJ NAS W TELEFONIE

Zarejestrowaliśmy dźwięk w jakości HD 5.1 na planie
nowego DVD kabaretu Smile i kabaretu Jurki.
Postprodukcja do formatu DTS 5.1 96/24 i Dolby
Digital 2.0 planowana jest na drugi tydzień marca
tego roku. Premiera płyty już 4 kwietnia 2011!

Zeskanuj kod i
czytaj nasz
Newsletter w
swoim telefonie!

TERAPEUTYCZNE BAJKI DLA DZIECI
Zaangażowaliśmy się w produkcję płyty audio z bajkami psychoterapeutycznymi
przeznaczonymi dla najmłodszych. Pierwsza bajka z udziałem Olka Klepacza lidera Formacji Nieżywych Schabuff, właśnie rozpoczęła cykl. Historyjka o
głuchoniemym słoniku, po konsultacji psychologicznej dr Katarzyny Wiejak z
Instytutu Psychologii UMCS została właśnie zarejestrowana w studio Polskiego
Radia S.A.
Kolejne bajki przeczytają Hanna Śleszyńska, Majka Jeżowska, Agata Młynarska,
Olga Bończyk, Robert Gonera, Marcin Prokop. Całość zostanie udźwiękowiona
muzyką z naszych bibliotek. Płyta powinna ukazać się przed wakacjami.
Więcej informacji na stronie www.damy-rade.org.
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Polityka prywatności – Zasady korzystania z serwisu www.skymediapolska.eu
Serwis www.skymediapolska.eu jest serwisem internetowym firmy Sky Media Polska z siedzibą w Lublinie przy ul. Mirtowej 12.
Sky Media Polska posiada odpowiednie i niezbędne zezwolenia na wykorzystywanie prezentowanych w Serwisie danych, w tym plików audio i video.
Publikowane w Serwisie dane pochodzą z wiarygodnych źródeł i według najlepszej wiedzy firmy Sky Media Polska mogą być uznane za rzetelne. Sky Media
Polska dokłada również wszelkich starań, aby dane prezentowane w Serwisie były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.
Dane opublikowane w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Sky Media Polska
nie ponosi w związku z tym żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Serwisie oraz przesyłanych poprzez Newsletter podlegają w
szczególności przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Wykorzystywanie danych
z Serwisu wymaga każdorazowo zgody Sky Media Polska.
Sky Media Polska w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu. Korzystanie z Serwisu nie wymaga
przedstawiania przez Użytkownika jakichkolwiek danych, które pozwalałyby na jego identyfikację. Jedynym wyjątkiem może być formularz kontaktowy lub
moduł newsletter, do których przystąpienie jest dobrowolne i nie wpływa w żaden sposób na zasady korzystania z Serwisu. Dane uzyskane poprzez
wymienione formularze mają charakter wyłącznie informacyjny, a ich wyniki są wykorzystywane wyłącznie do wewnętrznych potrzeb firmy zgodnie z
przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 z dnia 29.10.1997 poz. 833).

SKY MEDIA POLSKA – Newsletter - wydanie elektroniczne, numer 7 - luty 2011

2

