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NOWE WIDOWISKA DVD
„Frak'n'Roll” Grupa MoCarta
To niepowtarzalny koncert kwartetu z udziałem Zbigniewa Zamachowskiego, Artura
Andrusa, Katarzyny Jamróz i Katarzyny Zielińskiej. Na fortepianie gościnnie zagrał Roman
Chudaszek. Na koncert złożyły się stare, oraz zupełnie nowe wspólne skecze i piosenki.
Całość w kameralnej scenerii Teatru Syrena wraz z naszym doskonałym dźwiękiem High
Definition Audio 96kHz/24bit! Na płycie Blu-ray pojawia się on w formacie DTS HD 5.1
Digital Surround. Dzięki tej jakości oraz prawie idealnemu odwzorowaniu akustyki sali i
dynamiki koncertu, płyta gwarantuje "żywe" uczestnictwo w spektaklu, w pełni
wykorzystując zdobycze technologii dźwięku High Definition Surround.

MIASTO INSPIRACJI

FLASH NEWS

Zakończyliśmy produkcję skróconej wersji utworu "Quod Tu Es
Fui" Piotra Bańki. Kompozycja
została zamówiona przez Biuro
Promocji Miasta Lublina dla
potrzeb udźwiękowienia nowego spotu promującego miasto.
"Wehikuł czasu" już wkrótce
będzie można zobaczyć w telewizji, w sieci, a także na pokazach promujących Lublin w
wielu miastach Polski.

✔

Wkrótce rusza nasz nowy serwis internetowy z
kolekcjami dźwiękowymi www.audiencefx.eu
Po sukcesie zestawu Show-Audience Add-Ons,
rozpoczęliśmy produkcję całej biblioteki efektów
reakcji publiczności – obecnie kończymy 6 tom z
liczącej 8 tomów kolekcji! Premiera już w lutym!

✔

Wyprodukowaliśmy muzykę dla potrzeb nowej
kampanii wizerunkowej Uzdrowiska Nałęczów.
"Nałęczów na zdrowie" to 20 sekundowy spot
skierowany do ludzi młodych, pełnych wigoru,
aktywnie dbających o zdrowie.

Zapraszamy do obejrzenia spotu na naszej stronie www.

MOJA POLSKA – RZECZ O PREZYDENCIE RYSZARDZIE KACZOROWSKIM
Wyprodukowaliśmy muzykę oraz wykonaliśmy postprodukcję dźwięku do filmu "Moja
Polska – czyli rzecz o prezydencie Ryszardzie Kaczorowskim" w reżyserii Ryszarda
Gajewskiego.
Obraz opowiada o ostatnim prezydencie
Rzeczpospolitej
Polskiej
na
uchodźstwie,
Ryszardzie
Kaczorowskim,
którego
życie
naznaczone było walką o wolną i niepodległą
Polskę. Narratorem jest zresztą sam Kaczorowski,
który nie stroni od odważnych osobistych refleksji i przemyśleń. Całość komentowana
przez wybitnych historyków, a także żyjących świadków wydarzeń, w tym byłych
członków Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie.
Fot. Wikipedia

Film warty zobaczenia zwłaszcza, że są to ostatnie słowa prezydenta Kaczorowskiego przed kamerą filmową. Dwa tygodnie
po zakończeniu zdjęć prezydent Kaczorowski zginął w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem.
Producentem filmu jest TVP Historia. Premierę wyznaczono na 22 grudnia 2012 roku.

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!

Zeskanuj kod i
czytaj nasz
Newsletter w
swoim telefonie!

Życzymy zatem Wam wszystkim Zdrowych
i Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz samych szczęśliwych i dobrych dni w
nadchodzącym Nowym Roku!
Sky Media Polska Team
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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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