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NOWE WIDOWISKA DVD „Too Funny For Words” Ireneusz Krosny
To pierwsze, oficjalne i długo wyczekiwane wydawnictwo Ireneusza Krosnego - całość
zrealizowana z rozmachem w technologii High Definition Audio 96kHz/24bit! Na płycie DVD
pojawia się w formacie DTS 5.1 96/24 Digital Surround. Dzięki tej jakości oraz prawie
idealnemu odwzorowaniu akustyki sali lubelskiego Teatru im. Jana Osterwy i dynamiki
koncertu, płyta gwarantuje "żywe" uczestnictwo w spektaklu, w pełni wykorzystując
zdobycze technologii dźwięku High Definition Surround.
Mim KROSNY jest zjawiskiem fenomenalnym, niepowtarzalnym i trudnym do opisania, jak
smak czekolady. Po prostu trzeba go zobaczyć! Do udziału w produkcji swojej pierwszej i
długo wyczekiwanej DVD zaprosił Grupę MoCarta. Wybuchowa mieszanka wspaniałej
rozrywki w której jedynie Edyta Górniak zabiera głos!
NOWE WIDOWISKA DVD

„Czerń czy biel?” Ani Mru-Mru
Czerń czy biel to zapis najnowszego, ponad dwugodzinnego programu kabaretu Ani MruMru. Na płycie, oprócz dobrze znanych już skeczy jak “Lokomotywa”, “Indianie” czy “Żona”
znalazły się numery, które do tej pory można było zobaczyć jedynie podczas w występów na
żywo!
Koncert zarejestrowany jest w technologii HD Audio 96kHz/24bit i na płycie pojawia się w
formacie DTS 5.1 96/24 Digital Surround. Specjalnie dla potrzeb wydawnictwa zawarte w
programie i wykonywane przez kabaret piosenki i utwory instrumentalne zostały
zmiksowane do formatu 5.1! Dzięki tej jakości oraz prawie idealnemu odwzorowaniu
akustyki sali lubelskiego Teatru im. Jana Osterwy i dynamiki koncertu, płyta gwarantuje
"żywe" uczestnictwo w spektaklu, w pełni wykorzystując zdobycze technologii dźwięku High
Definition Surround.

NOWA CISOWIANKA

FLASH NEWS

Wyprodukowaliśmy muzykę do nowej
kampanii reklamowej CISOWIANKI,
zatytułowanej "Grajmy w piłkę!". Tym
razem jest to cover piosenki "Do przerwy
0:1", znanej z emitowanego przez
Telewizję Polską pod koniec lat 60-tych serialu o tym samym
tytule. Produkcja została częściowo wystylizowana na
pierwotne wykonanie zespołu Wiślanie z roku 1969.
Zapraszamy do obejrzenia spotu na naszej stronie www.

✔ Zmiksowaliśmy dźwięk do najnowszego widowiska

✔

DVD Kabaretu Moralnego Niepokoju zatytułowanego
„Galaktikos”. Materiał zarejestrowano w teatrze
Groteska w Krakowie. Więcej informacji już wkrótce!
Wykonaliśmy produkcję i montaż muzyki do nowego
spotu promującego Miasto Lublin. Film nawiązuje do
wielokulturowości i bogactwa historycznego miasta.
Premiera już wkrótce!

TUŻ POD MOIM NOSEM czyli bajki psychoterapeutyczne
Wyprodukowane przez nas bajki psychoterapeutyczne już w sprzedaży!
Zapraszamy na strony fundacji oraz do zakupu książeczki z płytą –
całkowity dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na pomoc dzieciom
upośledzonym oraz ich rodzinom.
Przypomnijmy: 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 czytają: Majka Jeżowska, Olga Bończyk, Marcin Prokop,
Szymon Majewski, kabaret Ani Mru-Mru, Magdalena Mołek, Ewa Dados, Muniek Staszczyk, Natalia Kukulska, Julka
Łukasiewicz oraz Pierwsza Dama RP pani Anna Komorowska. Muzykę do bajek napisał Piotr Bańka, zaś tytuły bajek
przeczytał Tomasz Knapik.
Więcej na stronie www.bajkipsychoedukacyjne.pl
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WESOŁYCH ŚWIĄT!

CZYTAJ NAS W TELEFONIE

Jako, że to już ostatni nasz biuletyn w tym roku, a do tego to
numer grudniowy, więc nie może zabraknąć świątecznych życzeń!
Życzymy zatem Wam wszystkim Zdrowych i Spokojnych Świąt
Bożego Narodzenia oraz samych szczęśliwych i dobrych dni w
nadchodzącym Nowym Roku!

Zeskanuj kod i
czytaj nasz
Newsletter w
swoim telefonie!

Sky Media Polska Team
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).
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