
Spotkanie Czesława Jakubca z triem The ThreeX zaowocowało powstaniem programu, 
gdzie kunszt instrumentalny łączy się z wyrafinowanym humorem. Znajdziemy w nim 
dzieła wielkich kompozytorów jak Vivaldi, Strauss, czy Chopin, ale podane w lekkiej 
i fascynującej formie.  

Czesław inteligentnym żartem i zaskakującymi puentami wprawia publiczność w dobry 
humor – trio za to dba o wirtuozerię i bezkompromisowy poziom wykonawczy. Całość 
dopełnia Bielska Orkiestra Kameralna, która od tego roku występuje w nowym, pełnym 
energii odmłodzonym składzie.  

Czesław Jakubiec to znany w Polsce śpiewak, meloman i komik. Swoją sztukę opiera 
na latach doświadczeń kabaretowych, umiejętnościach aktorskich i perfekcyjnie 
opanowanym warsztacie operowym. Uwielbia śpiew, a  swobodne przeskakiwanie 
między tenorem, barytonem i sopranem daje mu i odbiorcom znacznie więcej radości. 
Dlatego też nieustannie eksperymentuje i przekracza wszelkie granice! 

The ThreeX - czyli dwoje skrzypiec i fortepian - to absolwenci renomowanego 
uniwersytetu muzycznego w Wiedniu i laureaci wielu międzynarodowych konkursów. 
W przeciągu 17 lat istnienia trio występowało w Europie, Azji i Ameryce Południowej. 
Koncertowało w ramach licznych festiwali w wielu renomowanych salach, takich jak 
Izumi Hall Osaka, Shanghai Symphony Orchestra Hall, Toppan Hall Tokio, czy Gläserner 
Saal słynnego wiedeńskiego Musikverein.  



 
Bielska Orkiestra Kameralna - zespół kameralny działający od 1982 roku, stale 
współpracujący z tej miary dyrygentami co: Mirosław Jacek Błaszczyk, Jerzy 
Salwarowski, Kazimierz Kryza. W koncertach biorą udział wybitni polscy soliści: Wiesław 
Ochman, Krzysztof Jakowicz, Konstanty Andrzej Kulka, Piotr Paleczny czy Ewa 
Pobłocka. Od 2019 orkiestra występuje w odmłodzonym składzie, a rolę kierownika 
artystycznego objął Jacek Stolarczyk. 

Obsada 
1. opcja:  4 osoby (Czesław Jakubiec + The ThreeX) 
2. opcja: 14 osób (Czesław Jakubiec + The ThreeX + Bielska Orkiestra Kameralna/ lub 
współpraca z inną orkiestrą) 
3. opcja: 40-50 osób. Pełny skład symfoniczny (Czesław Jakubiec + The ThreeX + 
rozbudowany skład Bielskiej Orkiestry Kameralnej/ lub współpraca z inną orkiestrą). 

Media 
https://youtu.be/15rxlf2W_6I 
www.muzykaihumor.pl 

Kontakt 
Czesław Jakubiec: +48 608 527 753  
cz.jakubiec@gmail.com 
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