Szanowni Państwo,
Mamy przyjemność zaprezentować wydawnictwo Betlejem w Polsce pt. „Jak w Betlejem”, którą
chcielibyśmy rozpromować w okresie grudnia 2018 i stycznia 2019 roku. Cały dochód ze sprzedaży
krążka zostanie przeznaczony na pomoc dla osób potrzebujących.
Wszyscy artyści zrezygnowali z tantiem i włączyli się w akcję pomocy potrzebującym. Każdy kto kupi
płytę może zostać Ambasadorem Miłosierdzia.
Płyta stanowi pokłosie największej trasy koncertowej „Betlejem w Polsce. Najpiękniejsze kolędy i
pieśni bożonarodzeniowe z różnych stron świata”, która od 2016 odbywa się cyklicznie co roku. W
grudniu 2017 i styczniu 2018 roku, 24 koncerty zostały zaprezentowane w największych halach
koncertowych 12 miast. W obu edycjach wysłuchało i obejrzało je ponad 100 tys. osób. Żadne tego
rodzaju wydarzenie w Polsce nie zgromadziło na żywo takiej liczby odbiorców! Większość z nich
zapewne kupi płytę i poleci ją także swoim bliskim i znajomym.
Autorzy trasy koncertowej „Betlejem w Polsce 2017/2018” - Mateusz Mateo Otremba (Dyrektor
Artystyczny) oraz Jan Smoczyński (kierownik muzyczny, aranżacje) - wykonali pionierską pod
względem artystycznym i kulturowym pracę: odnaleźli prawdziwe muzyczne perełki wśród kolęd i pieśni
bożonarodzeniowych, których korzenie sięgają niekiedy głęboko w historię i daleko na obce kontynenty
do różnych kultur. I tak w repertuarze koncertu oraz na płycie znalazły się na przykład: pieśń adwentowa
wg melodii gregoriańskiej z VII w., tradycyjna hebrajska pieśń szabatowa, kolędy z Kapadocji, Ukrainy i
Czech oraz wielu innych krajów.
Nie brak tu jednak także utworów współczesnych, w tym specjalnie skomponowanych na tę okazję, jak
tytułowe „Jak w Betlejem”. Ten właśnie utwór był grany w grudniu 2017 i w styczniu 2018 nie tylko
przez Radio ZET - patrona trasy koncertowej, ale także przez inne stacje radiowe; był również emitowany
w formie teledysku przez Telewizji Polską, a na youtubie miał łącznie kilka milionów odsłon. To bez
wątpienia najczęściej grany polski utwór świąteczny w czasie ostatniego Bożego Narodzenia.
Utwory, które składają się na krążek Betlejem Polsce pt. „Jak w Betlejem”, to muzyczne perełki:
oryginalne aranżacje współbrzmią tutaj z niezwykłymi wokalami artystów, z których każdy nadaje płycie
odrębne, charakterystyczne brzmienie. Wśród wykonawców znaleźli się tak utytułowani artyści polskiej
estrady, jak Natalia Kukulska czy Mietek Szcześniak. Na płycie wystąpiły także „gorące nazwiska”
młodej sceny muzycznej, by wspomnieć tylko Darię Zawiałow oraz Igora Herbuta.
Na płycie usłyszymy również Beatę Bednarz, Kasię Moś, Agnieszkę Musiał, Danę Vynnytską
(DAGADANA), Adama Krylika. Dla koneserów muzyki szczególnie ważny będzie fakt, że na płycie
pt. „Jak w Betlejem” zabrzmiała wirtuozowsko orkiestra AUKSO.
Sprzedaży krążka będzie towarzyszyła szeroko zakrojona akcja promująca tegoroczną odsłonę trasy
koncertowej „Betlejem w Polsce 2018/2019”, z której dochód zostanie tradycyjnie już przekazany na
wsparcie dla osób potrzebujących. Istotnym aspektem akcji będzie także jej publiczne wsparcie ze strony
artystów, którzy brali udział w poprzednich edycjach bożonarodzeniowych koncertów i wezmą udział w
tegorocznej odsłonie, by wymienić tylko Natalię Niemen, Kayah, czy Kamila Bednarka.
Wydawnictwo Betlejem w Polsce pt. „Jak w Betlejem” stanie się jednym z najważniejszych elementów
w/w społecznej kampanii, co w sposób bezpośredni przełoży się na jej sprzedaż i tym samym na
konkretną pomoc dla osób potrzebujących. Dystrybuując krążek „Betlejem w Polsce”, nie tylko zatem
upowszechniamy materiał o wyjątkowych walorach artystycznych i kulturowych, ale także przyczyniamy
się do zmniejszenia biedy w polskich rodzinach. To właśnie dzięki temu wśród osób kupujących płytę
znajdą się nie tylko miłośnicy tradycji bożonarodzeniowej (kto nim w Polsce nie jest?) i koneserzy dobrej
muzyki, ale także ci wszyscy, którzy po prostu pragną pomóc drugiemu człowiekowi. A jest ich w Polsce
bardzo, bardzo wielu, o czym przekonaliśmy się podczas trasy koncertowej 2017/2018.
Mamy nadzieję, że odpowiedzą Państwo pozytywnie na naszą propozycję i wspólnie z nami będą
współtworzyć największe wydarzenie artystyczne i społeczne w okresie Świąt Bożego Narodzenia,
którego jednym z najważniejszych elementów jest charytatywny cel sprzedaży płyty pt. „Jak w
Betlejem”.
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