
 

 

 

 

 

 

 

OFERTA KONCERTOWA 
Firma ARTISTARS zajmuje się kompleksową organizacją imprez muzycznych. Zapewniamy 
pełną infrastrukturę potrzebną do zorganizowania imprezy zarówno plenerowej jak 
i zamkniętej. ARTISTARS to także ekskluzywny management gwiazd takich jak Varius Manx, 
Velvet, Günther, Basshunter, September, Akcent, In-Grid i Arash. 

 

 

 

ARTISTARS  

www.artistars.com 

info@artistars.com 

SŁAWEK BERDOWSKI 
(+48) 792 999 771 

EWELINA SKONIECZNA 
(+48) 603 393 242 
 

 

 



 

VARIUS MANX  

 

Varius Manx to jeden z najbardziej znanych polskich zespołów rockowych. Ich twórczości 
nie trzeba nikomu przedstawiać. Podczas 20 lat działalności wydali 11 płyt oraz 36 singli. 
Rok 2011 jest dla zespołu przełomowy – Varius Manx powraca z nową płytą, nową 
wokalistką i kolejnymi wielkimi hitami.  

 

 

 

Orła Cień:    http://www.youtube.com/watch?v=ZVF5x-YzUBY 

Piosenka Księżycowa:  http://www.youtube.com/watch?v=guJ25FxCwmY 

Zanim Zrozumiesz:   http://www.youtube.com/watch?v=_2-_AwdeCww 

Maj:     http://www.youtube.com/watch?v=KOOuId16P9E 



 

VELVET 

 

Velvet to jedna z najbardziej popularnych szwedzkich wokalistek. Polskiej publiczności 
znana jest z takich hitów jak „Chemistry”, „Fix Me”, „Rock Down To”, „Take My Body Close”, 
„Mi Amore”, „Don’t Stop Moving”. W tym roku podbiła serca polskiej publiczności 
albumem „The Queen”, z którego pochodzi hit „Dancing With Tears In My Eyes” 

Chemistry:    http://www.youtube.com/watch?v=RwdO7MoP8lQ 
Dancing With Tears In My Eyes:  http://www.youtube.com/watch?v=CuqIxvkjMsc 
Fix Me:     http://www.youtube.com/watch?v=c1NJUEfODEo 
Rock Down To:   http://www.youtube.com/watch?v=eXolkShh_uA 
Don’t Stop Moving:      http://www.youtube.com/watch?v=EufBlkafqUs 
Mi Amore:    http://www.youtube.com/watch?v=8ylCPgPuoXk 



 

BASSHUNTER 
 

 
 
Basshunter to najbardziej znany szwedzki DJ i wokalista. Dzięki utworom takim, jak „Boten 
Anna”, „Angel In The Night”, „Now You’re Gone”, „All I Ever Wanted”, czy „Every Morning” 
jest znany słuchaczom zarówno na starym kontynencie jak i w Ameryce. Jego single  
„Now you’re gone” i „Angel In The Night” triumfowały na pierwszych miejscach list 
przebojów w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii oraz w Polsce. 
 
 
 
Boten Anna:   http://www.youtube.com/watch?v=RYQUsp-jxDQ 
I Miss You:   http://www.youtube.com/watch?v=vsCnm_KV5XA 
Angel In The Night:  http://www.youtube.com/watch?v=HEbm7XeCp9o 
Every Morning: http://www.youtube.com/watch?v=g3nvyY81GqU&feature=fvst 
All I Ever Wanted:  http://www.youtube.com/watch?v=P3CxhBIrBho&feature=fvst 
Now You’re Gone:  http://www.youtube.com/watch?v=fyYXirCAHP0&feature=channel 
Saturday :   http://www.youtube.com/watch?v=mrywTpfDIHU&feature=related 
 
 

 



 

ARASH 

 

 

 

Arash – ten irański muzyk i wokalista znany jest całemu światu z takich przebojów, jak 
„Suddenly”, „Temptation”, „Donya”, „Boro Boro”, „Arash”, „Pure Love” oraz najnowszego 
„Kandi”. Jego płyty sprzedały się w milionach egzemplarzy na całym świecie osiągając 
status platynowych i bijąc rekordy popularności w Polsce, Grecji, Rosji, Niemczech, 
Słowenii, Turcji, Rumunii i Bułgarii.  W 2008 roku Arash nagrał utwór „Donya” w duecie 
z Shaggym, który stał się niekwestionowanym numerem 1 na parkietach klubowych 
wszystkich kontynentów.   

 

Donya:  http://www.youtube.com/watch?v=lmIK0X6wM6k 
Suddenly:  http://www.youtube.com/watch?v=HSmDPN_HgHI 
Temptation:  http://www.youtube.com/watch?v=LfdAX8n6UbA 
Arash:   http://www.youtube.com/watch?v=TR1ttVCvi_M 
Boro Boro: http://www.youtube.com/watch?v=Nz3Y9cyPT0M 
Pure Love:  http://www.youtube.com/watch?v=7oHObnP1sGE 
Kandi:  http://www.youtube.com/watch?v=CnZSauJuGSw 
 

 

 

 



 

GÜNTHER 

 

 

Günther rozpoczął swoją karierę w 2004 roku. Pochodzi ze Szwecji, chodź on sam woli 
myśleć o sobie jak o obywatelu świata. Szerokiej publiczności jest znany z takich 
przebojów jak: „Tutti Frutti Summer Love”, „Ding Ding Dong”, czy „Teeny Weeny String 
Bikini”, ale jego największy hit to wykonywana wspólnie z Samanthą Fox piosenka „Touch 
Me”, która podbiła serca publiczności. Nietuzinkowy styl, charyzma i zestaw imprezowych 
hitów czynią z Günthera gwiazdę światowego formatu. 

 
Touch Me:    http://www.youtube.com/watch?v=mvZYdlSQNWE 
Tutti Frutti Summer Love :  http://www.youtube.com/watch?v=v3sNARLNu_Y 
Ding Ding Dong:  http://www.youtube.com/watch?v=DbYtqAWDF2U 

Teeny Weeny String Bikini: http://www.youtube.com/watch?v=SD3s__hWS8o 
 
 

 



 

SEPTEMBER 

 

 

September to fenomenalna wokalistka pochodząca ze Szwecji, aczkolwiek znana już na 
całym świecie. Jej największe przeboje to „Satellites”, „Can’t Get Over It”, „Until I Die”, 
„Looking for Love”. Z piosenką “Cry for Your” September wystąpiła w finale 
międzynarodowego Sopot Festival 2007, gdzie zajęła 3 miejsce.  

Satellites:   http://www.youtube.com/watch?v=kKx7FxMbmXA 
Cry For You:   http://www.youtube.com/watch?v=qux6PhqbBBU 
Can’t Get Over:  http://www.youtube.com/watch?v=lq2EuHIt2p0 
Until I Die:  http://www.youtube.com/watch?v=x0m_mLB72to 
Looking For Love:  http://www.youtube.com/watch?v=SvYN1YduHiI 



 

IN-GRID 

 

 

In-Grid – to dobrze znana polskiej publiczności włoska piosenkarka śpiewająca po 
francusku. Jej utworom towarzyszy charakterystyczny dźwięk akordeonu, a każda z jej 
trzech płyt osiągnęła światowy sukces. W najbliższym czasie powinniśmy się też 
spodziewać nowego albumu tej fenomenalnej wokalistki, na którym usłyszymy 
wykonywany podczas Festiwalu w Sopocie hit „Le Dragueur”. Najpopularniejsze utwory 
In-Grid to „Tu Es Foutu”, „In-Tango”, „Milord” (cover Edith Piaf), czy wreszcie “Mamma Mia”.  

 

 

 

 

Milord:    http://www.youtube.com/watch?v=4udfgRvWi38  
Mamma Mia:   http://www.youtube.com/watch?v=7VQIm4FaOi4&feature=related  
Tu Es Foutu:  http://www.youtube.com/watch?v=5olxr2p-vWo&feature=related  
In-Tango:   http://www.youtube.com/watch?v=HyY2MP-1Va4&feature=related 
Le Dragueur:   http://www.youtube.com/watch?v=5-62WhJSYQk 
Les Fous:   http://www.youtube.com/watch?v=7mJIfE-fzZU 



 

AKCENT 

 

Akcent – to rumuński boysband założony w 1999 roku. Na swoim koncie posiada takie hity 
jak „Kylie”, „Jokero”, „King of Disco”, „French Kiss”, „Love Stoned”, czy „That’s My Name”. 
Każdy ich koncert to niesamowite przedstawienie, podczas którego tysiące zakochanych 
fanek śpiewają każdą piosenkę razem z chłopcami z Akcentu.  

 

 

 

 

Kylie:     http://www.youtube.com/watch?v=wOem06X3uVo 
Jokero:   http://www.youtube.com/watch?v=MaCn-RPHe8w 
Love Stoned:     http://www.youtube.com/watch?v=7I9sqR05uYc 
That's My Name:   http://www.youtube.com/watch?v=oASZG96v0Rk 
French Kiss:   http://www.youtube.com/watch?v=tTaN4c3WBXg 
King of Disco:   http://www.youtube.com/watch?v=89Welwn2ppc 
 


