


Zwyci zca II edycji programu 
„TWOJA TWARZ BRZMI ZNAJOMO”

Wokalny i aktorski kameleon! W listopadzie 2014 roku podbi  serca widzów oraz jurorów 
wygrywaj c 2 edycj  programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Udowodni , e nieko cz ca 
si  wr cz skala g osu, wietna technika, ogromna wra liwo  i aktorska kreacja pozwalaj  
mu stworzy  niemal ka d  posta . Jest wokalist  oraz aktorem, który od lat odnosi 
sukcesy w teatrze, na scenie musicalowej i przed kamer . To w a nie role serialowe ju  
wcze niej  przynios y mu wielk  popularno  i sympati . Polacy znaj  Marka dzi ki rolom 
w M jak Mi o , Pierwszej mi o ci, 2XL, To nie koniec wiata, Bodo, Dwoje we Troje. 
Pami taj  go równie  z 7 edycji show Taniec z Gwiazdami w 2008 roku. Jako go  
programu Jaka to melodia? regularnie zaskakuje widzów niezwyk ymi wykonaniami 
znanych przebojów! Do 2015 roku by  solist  Teatru Muzycznego w Gdyni, gdzie przez 
ponad dwana cie lat zdobywa  ogromne do wiadczenie sceniczne graj c szereg g ównych 
ról musicalowych m.in. w Skrzypku na dachu, Pi knej i Bestii, Footloose, Fame, Jesus 
Christ Superstar, Grease.  

Marek Kaliszuk to nie tylko przystojny aktor i wokalista, ale te  autor tekstów, kompozytor i 
producent. W 2015 roku ukaza  si  teledysk do jego pierwszego singla I WON’T STOP.  
Obecnie intensywnie pracuje nad swoj  debiutanck  p yt , a na scenie Teatru Capitol w 
Warszawie widzowie podziwiaj  go w g ównej roli w komedii Dajcie mi Tenora!, gdzie jako 
Maks piewa w oskie arie operowe…!
Sukcesy zawodowe Marka to efekt profesjonalizmu, pasji oraz gruntownego aktorskiego i 
wokalnego wykszta cenia, które zdoby  w Studium Wokalno-Aktorskim przy Teatrze 
Muzycznym  w Gdyni oraz  na Wydziale Wokalno-Aktorskim gda skiej Akademii 
Muzycznej.

MAREK KALISZUK

http://www.marekkaliszuk.pl/


Zapraszamy Cię na wyjątkowy koncert w klimacie chillout, smooth jazz, i pop. 
Dedykujemy go słuchaczom, dla których liczy się nieoceniona wartość muzyki 
na żywo.


Dbałość o każdy szczegół zarówno w sferze muzycznych detali, jak i 
nienagannego wizerunku artystów sprawia, że odbiorca przenosi się w magiczny 
świat dźwięków. Nadając wielkim przebojom nową, zaskakującą  formę i 
brzmienie, muzycy dają im nowe życie. Światowe przeboje z repertuaru m.in. 
Phila Collinsa, Justina Tomberlake’a, Rihanny, Michaela Buble, Elvisa Presleya, 
Miki, czy zespołu Modern Talking w zupełnie nowych aranżacjach, doskonale 
korespondują ze standardami Nat King Cole’a, czy Bogusława Meca. 


Piękny głos, sceniczne doświadczenie, wszechstronność i charyzma Marka 
Kaliszuka w połączeniu z zespołem czołowych polskich muzyków sesyjnych, 
pozwalają stworzyć niespotykane w Polsce pełne elegancji, energii i 
pozytywnych fluidów widowisko w iście amerykańskim stylu. Koncert ten nie jest 
jednak pozbawiony słowiańskich zaskoczeń jak głos Hanki Ordonówny, czy też 
operowej divy Marii Callas…!


Obejrzyj Trailer Koncertu TUTAJ 


KONCERT

http://www.marekkaliszuk.pl/#page/koncert


1.   DUET ( Koncert trwa do 30 minut ) 


 Skład: Marek Kaliszuk + Pianista 


2.   STANDARD  ( Koncert trwa 60 - 90 minut )


 Skład: Marek Kaliszuk + Zespół + Chórek


WERSJE KONCERTU 



  1. EASY LOVER 

  2. HOME 

  3. CAN’T GET YOU OUT OF HEAD 

  4. ONLY GIRL 

  5. JEJ PORTRET 

  6. LADY 

  7. SWAY 

  8. WONDERFUL LIFE 

  9. YOU’RE MY HEART YOU’RE MY SOUL 

10. RED 

11. SMILE 

12. FEVER 

13. CRY ME A RIVER 

14. IT’S MY LIFE/IM WIĘCEJ CIEBIE TYM MNIEJ 

15. DNI KTÓRYCH NIE ZNAMY 

16. GET LUCKY 

17. CARELESS WHISPER 

18. RELAX 

19. MIŁOŚĆ CI WSZYSTKO WYBACZY 

20. THINK 

21. I WANNA KNOW WHAT LOVE IS  

22. I WON’T STOP  (singiel) 

REPERTUAR



G A L E R I A  


















