
Wieczór zmysłów 
SPOTKANIE Z WINEM I MUZYKĄ



Wspólnie uwolnimy nasze zmysły:
słuch i wzrok oraz smak i zapach.
Zabierzemy Was w podróż po
krajach wina i pięknej muzyki.
Odkryjemy ducha ukrytego w
dźwiękach i aromatach.
Będziemy razem degustować,
słuchać, rozmawiać i cieszyć się
pięknem chwili.

 

ZAPRASZAMY 
NA WYJĄTKOWY WIECZÓR 
Z WINEM I MUZYKĄ



Zapewniamy niezapomniane emocje,
profesjonalny i zindywidualizowany
program wydarzeń, rozrywkę 
i przyjemność z klasą i charakterem.
Warsztatom Wina towarzyszy występ
utalentowanej sopranistki 
z akompaniamentem pianisty.
Nasze spotkania mogą odbyć się
niemal w każdym miejscu: 
w prywatnym domu, firmie, instytucji
kultury, restauracji, hotelu, a nawet 
w plenerze. 

Jesteśmy dla Was - amatorów
i koneserów joie d' vivre takich jak my :-)

Wino jest jak muzyka - nie zawsze wiesz
co jest dobre, ale wiesz co lubisz.

 

Agnieszka & Magda



Zajmuję się komunikacją marketingową dla branży 
winiarskiej i organizuję festiwale win, degustacje, akcje
promocyjne, a także Warsztaty Wina dla osób prywatnych 
jak i klientów firmowych. Od 2002 jestem przedstawicielką
California Wine Institute w Polsce. 
Współpracuję z przedstawicielstwami wielu regionów
winiarskich. Jestem tłumaczką jednego z najpopularniejszych
poradników winiarskich "WineFolly". Skończyłam studia
dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia
podyplomowe "Marketing Kultury" na tej samej uczelni.
Jestem autorką artykułów na tematy podróżnicze, kulturalne 
i kulinarne. Z przyjemnością zajmuję się także projektami
kulturalnymi. 

Agnieszka Wojtowicz

To my 



O mnie





Ukończyła psychologię, jednak swoją drogę życiową
odnalazła w muzyce. Śpiewaczka operowa, prezeska
fundacji MUNIANIA - solistka Warszawskiej Opery
Kameralnej, Teatru Muzycznego w Lublinie. Śpiewa w kraju
i za granicą. Laureatka VIII Concorso Internazionale 
di Canto Lirico da Camera e Barocco Opera Rinata 
we Włoszech w 2009 roku, gdzie zdobyła III miejsce 
w kategorii Pieśni i Baroku oraz nagrodę specjalną 
dla Najlepszego Głosu Zagranicznego, 
a także znalazła się w gronie finalistów w kategorii
Najlepszy Sopran Koloraturowy.

Magdalena Kunce

Magdalena Kunce prowadzi aktywną działalność koncertową
– występuje podczas recitali, m in. Zamek Królewski, Pałac 
w Wilanowie, Warszawskie Towarzystwo Muzyczne 
im. S. Moniuszki, Towarzystwo im. Ignacego Jana
Paderewskiego, Łazienki Królewskie, Klasztor Jasnogórski, 
oraz z towarzyszeniem orkiestry Filharmonia Płocka,
Warszawska Opera Kameralna, Teatr Muzyczny w Lublinie, 
a także w ramach koncertów festiwalowych (Opera Tizzano,
Festiwal Mozartowski, Festiwal I.J. Paderewskiego, Festiwal
Art Park – strefa Artystyczna w Warszawie.



O mnie

G. Donizetti "Don Pasquale"

V. Bellini "La Sonnambula"

Do posłuchania: 

https://www.youtube.com/watch?v=sFLoZqeO8KM
https://www.youtube.com/watch?v=sFLoZqeO8KM
https://www.youtube.com/watch?v=FmwMr3NkPas
https://www.youtube.com/watch?v=FmwMr3NkPas


Grupa 10-12 osób
- 5 różnych stylów wina 
- np. 1 musujące, 2 białe, 2 czerwone
- koszt 2500 zł (uwzględniono koszt
win po 3 butelki z każdego rodzaju)

Grupa 12- 20 osób / 5 rodzajów wina*
- 5 różnych stylów wina - np.:
1 musujące, 2 białe, 2 czerwone
- koszt 4500 zł (uwzględnia koszt win
po 4 butelki z każdego rodzaju)

- grupa do 50 osób - 7000 zł 
(wszystkie wina po 6 butelek)
- grupa do 100 osób - 10 000 zł
(wszystkie wina po 12 butelek)

*Pakiet 2** 
Grupa do 20 osób / 6 rodzajów wina*
- 6 różnych stylów wina 
- np. 1 musujące, 2 białe, 2 czerwone, 
1 słodkie
- lub 5 różnych stylów wina 
(klasa premium)
- koszt 5600 zł (wszystkie wina 
po 3 butelki z każdego rodzaju)

Ceny podane netto

Nasze spotkania z winem i muzyką
Oferta cenowa 

Koncert
Występ sopranistki 
z towarzyszeniem pianisty
- koszt 2500

Cena podana brutto



Nasze spotkania z winem i muzyką

muzyka
Jedną z oper, która przychodzi mi 
na myśl i kojarzy się z winem jest
Uprowadzenie z Seraju Mozarta. 
Osmin zarządca haremu baszy Selima,
który strzeże pięknej Konstancji, zostaje
obdarowany przez Pedrilla pokaźną
butelką cypryjskiego wina. Kiedy Osmin
upija się i zasypia Pedrillo wzywa swego
pana Belmonte, aby mógł spotkać się ze
swoją ukochaną. Kolejna opera z winem
w szczególnej roli, to Napój Miłosny
Gaetano Donizetti'ego. To właśnie wino
sprzedaje Dulcamara wmawiając
mieszkańcom włoskiej wioski, że jest to
eliksir mogący rozbudzić miłość w
każdym sercu. Zmysłową rolę odgrywa
wino również w operze Traviata
Verdiego, gdzie zakochany w Violetcie
Alfredo wznosi toast podczas słynnego
duetu Libiamo. 

Magda



Tematyka winiarska spotkania dopasowana jest 
indywidualnie do oczekiwań Klienta. 

Zapewniamy materiały szkoleniowe.

Podane ceny uwzględniają: dojazd na terenie Warszawy 
(lub do 30 km poza granicami Warszawy).

Prowadzenie degustacji przez wykwalifikowane osoby 
w czasie trwania 1,5-2h w zależności od zainteresowania grupy. 

Cena nie zawiera: kosztu wynajmu kieliszków specjalistycznych 
(w zależności od tego czy lokalizacja spotkania posiada
konieczną ilość odpowiedniego szkła) oraz dodatkowej obsługi
sommelierskiej / kelnerskiej przy grupie powyżej 20 osób.

Wystawiamy fakturę na organizację szkolenia, spotkania,
warsztatów.

wino

Agnieszka



Dziękujemy za zainteresowanie

Agnieszka Wojtpwicz-Jach

Magdalena Kunce

Agnieszka Wojtowicz-Jach
Tratoria - DOM PR

agnieszka@tratoria.pl
tel./fax (+48 22) 845 69 87

mobile (+48) 0509 538 450
www.tratoria.pl

ZMIENIAMY OBLICZE WINA!
 

kontakt:

mailto:agnieszka@tratoria.pl
http://www.tratoria.pl/

