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Dziś Betlejem w Polsce to wielkie przedsięwzięcie;
muzyczno-duchowe tournée po całej Polsce. To coś
o wiele więcej niż wydarzenie artystyczne na najwyższym, światowym poziomie. To wspólnota ludzi
o podobnych wartościach, którzy pragną dzielić się
dobrem.

BETLEJEM W POLSCE
Zaczęło się na przełomie 2014 i 2015 roku od koncertu w katowickim Spodku. Na scenie pojawili się
świetni wykonawcy, na widowni - wspaniała publiczność. Zapanowało poczucie jedności tysięcy osób;
niesamowita atmosfera. Repertuar - jak na niezwykły
czas Świąt przystało: kolędy i pieśni bożonarodzeniowe z całego świata. Poczuliśmy moc i już wiedzieliśmy,
że co roku tak właśnie będziemy głosić światu dobrą
nowinę.
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POTĘGA WSPÓLNEGO
KOLĘDOWANIA

koncertów

400

publikacji w mediach

420

bilboardów w całym kraju

50 000

plakatów

50 000

widzów na koncertach

600 000 zł
1 000 000 zł

wartość kampanii billboardowej
wartość publikacji w mediach

1 600 000

odsłon spotu promocyjnego
„Pierwsza gwiazda” w serwisie YouTube

W sezonie 2016/2017 mocno rozwinęliśmy skrzydła,
stając się wielkim ogólnopolskim chórem.

3 300 000

odsłon utworu
„Mario, czy już wiesz” w serwisie YouTube

Odwiedziliśmy dwanaście miast, zagościliśmy w największych halach koncertowych całej Polski. Zjednoczyliśmy w nich pięćdziesięciotysięczną publiczność.

5 500 000

odbiorców
– całkowity zasięg w Internecie
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GRALI I ŚPIEWALI Z NAMI

TU KOLĘDOWALIŚMY

Nasze koncerty trwają około 2,5 godziny i składają się
z wykonań kilkudziesięciu kolęd i pieśni bożonarodzeniowych w nowych i oryginalnych aranżacjach. Wszystko dzieje się na scenie 360o, co zapewnia widzom po-

czucie bliskości i współuczestniczenia w niezwykłym
wydarzeniu. Nasi wykonawcy to wielkie gwiazdy polskiej i zagranicznej estrady. Jednocześnie ludzie, którzy
muzyką radośnie ogłaszają narodziny Chrystusa.

DO TEJ PORY W PROJEKCIE BETLEJEM W POLSCE WYSTĄPILI:
ARENA GDYNIA
07-01-2017

Adam Krylik
SZCZECIN - AZOTY ARENA
13-01-2017

BYDGOSZCZ, HALA ŁUCZNICZKI
15-01-2017

Natalia Kukulska

Anna Maria Jopek

Brian Fentres – USA
WARSZAWA,
HALA TORWAR
21-01-2017

ARENA POZNAŃ
06-01-2017

ARENA KALISZ
04-01-2017

ŁÓDŹ, ATLAS ARENA
12-01-2017

Natalia Niemen

Piotr Cugowski

Fair Play Quartet

Piotr Płecha

Katarzyna Cerekwicka

Pipes & Drums

LUBLIN,
WROCŁAW, HALA STULECIA
29-01-2017

KATOWICE - SPODEK
GRUDZIEŃ 2014, 2015, 2016

HALA GLOBUS

22-01-2017

Kuba Badach

TGD

KIELCE, HALA LEGIONÓW
20-01-2017

Marika
KRAKÓW, TAURON ARENA
27-01-2017

Wojciech Cugowski

Mate.O

Zespół Dziecięcy- Szkółka TGD

Mietek Szcześniak
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Trasa koncertowa Betlejem w Polsce okazała się wydarzeniem wyjątkowym - kulturalnym i społecznym,
jakiego do tej pory nie było na mapie wydarzeń.

Publiczność nie tylko śpiewała z wykonawcami, ale niejednokrotnie podrywała się do tańca w rytm afrykańskich i latynoskich melodii bożonarodzeniowych.

Koncerty zgromadziły olbrzymią widownię w różnym
wieku: młodzi, starsi, nastolatki, wielopokoleniowe rodziny. Byli wśród niej obecni także prezydenci miast
i biskupi. Również mnóstwo dzieci, które szczególnie radośnie uczestniczyły w koncertach, śpiewając
i tańcząc na widowni, a nawet na scenie, co umożliwiał
im z założenia bliski kontakt artystów z widzami.

Radość, entuzjazm, wręcz euforia ze wspólnego świętowania sprzyjały budowaniu poczucia wspólnotowości. Wzmocnił ją moment składania sobie życzeń noworocznych oraz chóralnego kolędowania. Fakt, że dochód
z trasy został przeznaczony na wsparcie akcji społecznej “Głodnych nakarmić” nadał koncertom dodatkowy
wymiar i sens.

WWW.BETLEJEMWPOLSCE.PL

Yaron Cherniak - Izrael

Mino Cinelu – USA
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RADOŚĆ DZIELENIA SIĘ
I WSPÓLNEGO PRZEŻYWANIA
Spotykając się na koncertach Betlejem w Polsce, pomagamy
ubogim. Dochód z trasy koncertowej w 2017r.przeznaczyliśmy
na dokarmianie osób niedożywionych. W tym zakresie łączymy
się we wspólnym wysiłku z Fundacją „Światło-Życie”.

Dzięki koncertom umacniamy naszą wspólnotę wiary i klimat międzyludzkiej bliskości. Każdy, kto przychodzi na koncert, otrzymuje program wraz z opłatkiem. Łamiemy się nim,
składając życzenia tym wszystkim, którzy pojawili się na kolejnych przystankach trasy koncertowej, aby razem świętować
Boże Narodzenie i kultywować jego piękną, polską tradycję.

DOBRE WIEŚCI ZASŁUGUJĄ
NA ROZGŁOS

Nasze motto:

Przywróćmy naszemu świętowaniu
właściwy wymiar:

Wierzymy, że to właśnie dobre wieści szybko się rozchodzą. Mamy na to dowody.

spotkajmy się w centrach naszych
miast, by śpiewająco radować się
z pięknego czasu Bożego Narodzenia!

Ostatnia trasa Betlejem w Polsce okazała się medialnym
przebojem. W niespełna dwa miesiące ukazało się na jej
temat ponad 400 publikacji.

By podzielić się tą radością z innymi!
By „Głodnych nakarmić”.

Ważną częścią koncertów są życzenia od świeckich i duchownych włodarzy miast-gospodarzy.

DOBRE SŁOWA O BETLEJEM

1 652 297
WYŚWIETLEŃ

3 366 651
WYŚWIETLEŃ

Ich wartość obliczona tzw. wskaźnikiem ekwiwalentu reklamowego (AVE) wyniosła ok. 1 000 000 zł. Pojawiliśmy się na czołówkach gazet oraz w masowo
oglądanych i słuchanych programach telewizyjnych
i audycjach radiowych. Zarówno jeśli chodzi o nadawców publicznych, jak też prywatnych.
Królowaliśmy w serwisach internetowych. Kolędą
„Mario, czy już wiesz”, w wykonaniu TGD i Kuby Badacha,
podbiliśmy Internet, notując w serwisie YouTube ponad
3 300 000 odsłon. I to bez żadnej płatnej promocji. Promujący trasę spot „Pierwsza gwiazda” został obejrzany
ponad 1 600 000 razy.

MATE.O
„Betlejem w Polsce to spotkanie z przyjaciółmi, wspólne świętowanie, wspólne kolędowanie, radość,
że możemy to przeżywać z innymi ludźmi…”
MARIKA
„Publiczność, która zjawia się na koncertach rozumie, że chodzi o to, aby razem przeżyć coś niezwykłego
i patrzeć razem w górę w tym samym kierunku…”
MARTA ŁAWSKA - TGD
„Cała ta akcja miała na celu to, abyśmy się wspólnie zebrali i oddali cześć Panu Bogu, żebyśmy połączyli się
wspólnie w modlitwie…”
GRZEGORZ SAPIŃSKI, PREZYDENT MIASTA KALISZA
„Chciałbym, aby ta szczególna atmosfera, pełna życzliwości i otwartości, która zapanowała podczas
koncertu, pozostała wśród nas przez cały rok”.
ABP MAREK JĘDRASZEWSKI
„W Piśmie Świętym jest mowa, że Pan Jezus wszedł do łodzi i nauczał. Dzisiaj wszedł do Łodzi, naszego
miasta, by stało się wśród nas prawdziwe Betlejem.”
RADIO WARSZAWA
„Dla wielu osób będzie to niezapomniany wieczór. […] Do śpiewania przyłączyło się kilka tysięcy widzów,
a wśród nich był biskup diecezji warszawsko-praskiej Marek Solarczyk”.
„FAKTY KALISKIE”
„Takiego koncertu jeszcze w Kaliszu nie było! 4,5 tysiąca osób na widowni, scena 360° i gwiazdy polskiej
muzyki!”
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POCZUJ MOC WSPÓŁPRACY
Na przełomie 2017 i 2018 roku ruszamy znowu w trasę.
Betlejem w Polsce jest już nie tylko wspaniałym wydarzeniem kulturalnym i społecznym, ale także przedsięwzięciem, w którym udział staje się ogólnopolską tradycją wspólnego, muzycznego świętowania czasu Bożego
Narodzenia.

WSPÓLNOTA W SIECI

Posiada też ogromny potencjał do działań sponsorskich. Skontaktuj się, jeśli chcesz z nami budować dzieło Betlejem w Polsce.

Naszą wspólnotę tworzymy również w nowoczesnych mediach, w tym
społecznościowych (np. na Facebooku). To właśnie tam, na naszym profilu,
czytamy autentyczne i spontaniczne słowa uznania.

Betlejem w Polsce nie realizujemy dla zysku. Dochód
z koncertu przeznaczamy na akcję „Głodnych nakarmić”.

W minionych edycjach Betlejem w Polsce wsparli nas:
LOTTO S.A., Miasto Katowice, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Miasto Kraków,
Miasto Kalisz oraz lokalnie: Gaz System, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Huta Pokój, Huta
Ferrum, Moto Profil.
Patronatów trasie Betlejem w Polsce udzielili:

WSPÓŁPRACA
Organizacja serii takich koncertów sporo kosztuje. Ważne by miały one wysoki poziom i odpowiednią oprawę, oraz by zaprezentować je w wielu miastach i tym
samym stworzyć możliwość do wzięcia w nich udziału
wielu tysiącom ludzi.

Statystyka internetowa:

•
•
•
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Do tego potrzebni są Partnerzy - Sponsorzy. Już teraz zapraszamy do ich Szanownego Grona. Szczegóły
przedstawimy na spotkaniu.

36 500 osób aktywnych na stronie
1 200 000 - zasięg bezpłatny
5 500 000 - całkowity zasięg

WWW.BETLEJEMWPOLSCE.PL

•

Patronat honorowy Małżonki Prezydenta RP
Agaty Kornhauser-Dudy

•

Patronat Konferencji Episkopatu Polski
Kardynałów, Arcybiskupów, Biskupów

•

Patroni medialni: Telewizja Polska, AMS,
Program 1 Polskiego Radia, Gość Niedzielny,

•

Przyjaciele koncertu: Niedziela,
Stowarzyszenie Rozgłośni Katolickich

WWW.BETLEJEMWPOLSCE.PL
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KATOWICE

10

POZNAŃ

Spodek

Arena Poznań

Grudzień 2014,
2015, 2016

06-01-2017

KALISZ

GDYNIA

Arena Kalisz

Arena Gdynia

04-01-2017

07-01-2017
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ŁÓDŹ

BYDGOSZCZ

12-01-2017

15-01-2017

Atlas Arena

Szczecin

Azoty Arena

Hala Łuczniczki

KIELCE

Hala Legionów
20-01-2017

13-01-2017
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WARSZAWA
Hala Torwar

Tauron Arena

21-01-2017

27-01-2017

LUBLIN

14

KRAKÓW

Wrocław

Hala Globus

Hala Stulecia

22-01-2017

29-01-2017
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LUDZIE „BETLEJEM”
Przedsięwzięcie Betlejem w Polsce to wspólny wysiłek i zaangażowanie wielu ludzi. Artystów, pracowników obsługi,
partnerów, a przede wszystkim całej publiczności.
Inicjatorami i pomysłodawcami koncertów Betlejem w Polsce są:

• Adam Guzdek – twórca, producent,

• Marek Zając – dziennikarz, publicysta, prezenter,

członek Zarządu Fundacji „Światło-Życie”.

Sekretarz Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej przy Premierze RP

FUNDACJA „ŚWIATŁO-ŻYCIE”
ul. Różyckiego 8, 40-589 Katowice

tel. 48 601 416 849, e-mail: kontakt@betlejemwpolsce.pl
www.fundacja.oaza.pl
www.betlejemwpolsce.pl

