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wyjątkowy, autorski program muzyki jednego z najbardziej 
znanych zespołów rockowych na świecie. Aranżacje przygo-
towane specjalnie dla Chóru Filharmonii Częstochowskiej 
Collegium Cantorum oraz muzyków orkiestry i zespołu są 
gwarancją rozrywki na najwyższym poziomie artystyczym,
 w liverpoolskim duchu rock’n’roll’a. 

Porywające hity wszechczasów jednego z najbardziej rozpoznawalnych 
zespołów na świecie, w genialnych, autorskich aranżacjach na chór, solistę, 
orkiestrę oraz zespół (piano, gitara, bass, perkusja) porywają publiczność, 
która tłumnie pojawia się na tej Beatlesowskiej retrospekcji. 
„The Beatles Symfonicznie to wydarzenie, które stało się prawdziwym 
ulubieńcem słuchaczy – nagradzane statuetkami dla „Najlepszego 
WWydarzenia”, wyprzedaje się w mgnieniu oka – to dowód na to, że przeboje 
Brytyjczyków wciąż cieszą się ogromną popularnością. W zróżnicowanym, 
energicznym programie każdy fan The Beatles znajdzie swoje ulubione 
utwory. 

Przykładowy program 

A unique and original music program from one of the most famous rock bands in the 
world. Arrangements prepared especially for Częstochowa’s Philharmonic Choir 
“Collegium Cartorum” and musicians of the orchestra and the band are the guarantee 
of entertainment at the highest artistic level, with the accompaniment of Liverpool 
rock’n’roll spirit.The thrilling hits of all times from one of the most recognizable bands 
in the world in brilliant, original arrangements for the choir, soloist, orchestra and 
band (piano, guitar, bass, percussion) becharm the audience that flocks on this 
BeatBeatles’ retrospection. 
“The Beatles Symphony” is an event, which become a beloved program of the listeners 
– awarded with statuettes for “Best Event”. The tickets are sold out in a blink of an eye 
– it is a proof that British hits are still alive and kicking. In a diversified and energetic 
program, every Beatles fan will find his favourite songs.
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