


Warsaw String Quartet, jako profesjonalny kwartet smyczkowy od początku swojej 

działalności z wielkim powodzeniem wykonujący głównie muzykę klasyczną.  

Posiada w swoim repertuarze wiele utworów kompozytów polskich i zagranicznych 

różnych epok – Bacha, Haendla, Beethovena, Mozarta, Brahmsa, Schuberta, Borodina, 

Czajkowskiego, Szostakowicza, Karłowicza, Szymanowskiego, Góreckiego, Penderec-

kiego czy Kilara.

oferta



Jako profesjonalny kwartet smyczkowy, od początku swojej dzia-

łalności z wielkim powodzeniem wykonujący głównie muzykę kla-

syczną, w swoim repertuarze mamy utwory kompozytów polskich 

i zagranicznych różnych epok, m.in. Bacha, Haendla, Beethovena, 

Mozarta, Brahmsa, Schuberta, Borodina, Czajkowskiego, Szostako-

wicza, Karłowicza, Szymanowskiego, Góreckiego, Pendereckiego 

czy Kilara. Wykonujemy zarówno utwory napisane oryginalnie na 

kwartet smyczkowy, jak i aranżacje dzieł wokalnych, fortepianowych 

i symfonicznych, jak np. „Requiem” czy Symfonia G-dur Mozarta.

Mamy w swojej ofercie także kompozycje o charakterze patriotycz-

nym, związane z ważnymi wydarzeniami historycznymi, jak np.: Po-

wstanie Warszawskie, Powstanie Listopadowe, oraz najpiękniejsze 

pieśni legionowe i ułańskie w aranżacjach Włodzimierza Korcza.

Koncerty muzyki klasycznej mogą stanowić wspaniałe dopełnienie 

wszelkich wydarzeń artystycznych lub naukowych, takich jak ele-

ganckie wystawy, wernisaże czy sympozja..

oferta 
edukacyjna
Od początku swojej działalności staramy się przybliżać piękno muzy-

ki klasycznej dzieciom i młodzieży. Mamy w swoim repertuarze cie-

kawe autorskie propozycje spotkań muzycznych dla najmłodszych 

melomanów. Wielokrotnie braliśmy udział w porankach muzycznych 

Warszawskiej Opery Kameralnej, Smykofonii i in., prezentując młodej 

publiczności brzmienie kwartetu smyczkowego, omawiając budowę 

instrumentów, a także w przystępny i ciekawy sposób przybliżając 

biografie kompozytorów polskich i zagranicznych. 

Takie edukacyjne minikoncerty zawsze spotykały się z entuzjastycz-

nym przyjęciem przez dzieci, młodzież szkolną, a także rodziców  

i opiekunów, dla których mogą stanowić atrakcyjną formę spędzenia 

czasu ze swoimi pociechami.

klasycznie



oferta 
ślubna

sesje 
nagraniowe

Szanowna Młoda Paro! Zapraszamy Was serdecznie do zapoznania 

się z naszą ofertą oprawy muzycznej ceremonii ślubnych, zarówno 

kościelnych, jak i cywilnych. Z przyjemnością w pełni profesjonalnie 

zadbamy o niezapomniany klimat Waszej uroczystości, dobierając 

repertuar zgodnie z Waszymi potrzebami i oczekiwaniami, z rado-

ścią służąc pomocą w odpowiednim wyborze utworów. Na Wasze 

życzenie zaaranżujemy dowolny utwór, którego wykonanie podczas 

tego jednego z najważniejszych dni w Waszym życiu będzie dla nas 

zaszczytem. Możemy również zaoferować oprawę muzyczną pod-

czas składania życzeń lub w trakcie przyjęcia weselnego.

Przez lata swojej działalności zdobyliśmy duże doświadczenie stu-

dyjne. W swoim dorobku fonograficznym mamy osiem płyt z muzy-

ką poważną i rozrywkową. Braliśmy też udział w wielu programach 

telewizyjnych, takich jak kulturalni.pl w TVP Kultura, Pytanie na śnia-

danie, Dzień Dobry TVN, czy Jaka to melodia? .



Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu 

przez formularz na stronie albo mailowo 

WarsawStringQuartet@gmail.com


