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Podczas koncertowej przerwy i w trakcie całego
wydarzenia zapraszamy do koncertowego SKLEPIKU.
Znajdą w nim Państwo same niezwykłe i unikalne
rozmaitości: płyty z autografami Twórców, autorskie
fotografie, koszulki z autografami sportowców oraz wiele
innych ciekawych rzeczy.
Tutaj każdy zakup jest udany, bo pomaga!
Dziękujemy za wsparcie i życzymy wspaniałej zabawy!

Koszulki - limitowana edycja
Szczególną atrakcją sklepiku jest limitowana
seria koszulek z wizerunkiem Kabaretu NEONÓWKA, narysowanym charakterystyczną kreską
przez Tomasza Jakuba Sysło. Koszulka została
zaprojektowana specjalnie z okazji koncertu, więc
to niepowtarzalna szansa, by ją nabyć. Realizacji
projektu podjęła się firma ORFIN, która przekazała
nam nieodpłatnie 54 sztuki tego unikalnego
wzoru.

Płyty, bilety, książki

Voucher na 2-dniowy pobyt
w Łebskich Chatkach
Łebskie Chatki to kameralne domki położone
w miejscowości Nowęcin przy granicy z Łebą.
Voucher dotyczy wynajmu 1 domku dla maksymalnie 6 osób.
www.lebskiechatki.pl

Biżuteria

Vegetarian Calendar
to kalendarz promujący zdrowy tryb
życia poprzez sztukę. Zawiera 12
pięknych, zmysłowych kobiecych
fotografii. Każda z pokazanych na
zdjęciach Pań jest wegetarianką
lub weganką. W tegorocznej edycji
tego projektu zobaczymy m. in.
niecodzienną odsłonę Agaty Buzek.
Autorski projekt Rolanda Okonia
to limitowana seria 500 sztuk
kalendarzy. W naszym sklepiku
możecie nabyć aż 3 z nich!

Katalog twórczości Tomasza Alena Kopera
Tomasz Alen Kopera to polski artysta tworzący w nurcie surrealizmu
i realizmu magicznego.
Maluje głównie farbami olejnymi na płótnie. Jego obrazy
są rozpoznawalne na całym świecie, artysta słynie ze swojej
niedoścignionej techniki, nieograniczonej wyobraźni oraz magii,
która emanuje z jego obrazów i którą potrafi zahipnotyzować
odbiorcę swoich dzieł.
W naszym sklepiku zdobyć można wyjątkowy, bo pierwszy w historii
katalog twórczości Tomasza Alena Kopery, będący jednocześnie
jedynym wydawnictwem zawierającym tak liczne zestawienie jego
prac. Prezentowane w nim dzieła pochodzą z okresu 2010-2018.
Katalog jest dwujęzyczny – angielsko-polski.

www.JedenProcentDlaDzieci.pl
Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci działa
nieprzerwanie od 2007 roku. Opiekuje się dziećmi
w ich własnych domach, na całym Dolnym Śląsku.
Dzięki temu rodzina razem z małym chorym jest
u siebie.

KONCERT ORGANIZUJEMY DZIĘKI:

Do dyspozycji rodzin są pracownicy medyczni,
niemedyczni i wolontariusze. To oni dbają
o jak najwyższą jakość życia dziecka, a przede
wszystkim, by nie towarzyszył mu ból. Troską
otaczani są także najbliżsi chorującego.
Przywołujemy uśmiech i celebrujemy radość
z najmniejszych rzeczy.

Dla rodzin opieka, którą zapewniamy
dzieciom jest całkowicie bezpłatna.
W 2018 roku wpływ z 1% stanowił
aż 39% całego budżetu fundacji.
To dzięki Wam – dziękujemy!

Oferujemy bezpłatny program do rozliczeń
PIT 2018. Możesz rozliczyć swój PIT korzystając
z naszego programu online lub offline –
zapisując go na komputerze. Skorzystaj
z darmowego programu PITAX i rozlicz
się przekazując 1% podatku naszym
podopiecznym.

PATRONI MEDIALNI KONCERTU:

Więcej na www.hospicjum.wroc.pl oraz www.facebook.com/wroclawskie.hospicjum

