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Wola, 2014-12-01 

KEN BURTON W POLSCE – OFERTA SPECJALNA DLA UCZELNI  

Szanowni Państwo,  

Salesmen Polska wraz z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach oraz Pałacem 

Młodzieży w Katowicach organizuje Warsztaty Gospel z udziałem wybitnego muzyka, kompozytora i trenera 

gospel – Kena Burtona z Wielkiej Brytanii 

– w terminie 29.4-1.5.2015.  

Miejsce. Koncert finałowy odbędzie się  w 

najlepszej polskiej sali koncertowej i jednocześnie 

jednej z najlepszych w Europie  –sali NOSPR w 

Katowicach na 1800 osób (zdjęcie po prawej), 

natomiast uczestnicy trenować będą w Pałacu 

Młodzieży w Katowicach (zdjęcie po lewej).  

Wydarzenie to jest niepowtarzalną szansą, aby 

wystąpić na scenach tych 2 prestiżowych obiektów, a 

zwłaszcza na nowiutkiej scenie Wielkiej Sali 

Koncertowej NOSPR w Katowicach.   

To będą wyjątkowe warsztaty! Zarówno osoba trenera (w załączeniu jego dorobek artystyczny), jak i miejsce 

warsztatów i koncertu powodują, że wydarzenie to będzie miało bardzo prestiżowy charakter.  

Zapisy. W związku z tym, że już wydarzenie to cieszy się dużym zainteresowaniem i rozpoczęły się zgłoszenia 

uczestników - informuję, że zapisów na warsztaty można dokonywać w kolejności zgłoszeń, poprzez stronę 

www.warsztatygospel.eu gdzie zamieszczony jest również program i regulamin - lub kontaktując się z nami 

bezpośrednio poprzez poniższe dane kontaktowe.  

 Koszt uczestnictwa w warsztatach (3 dni) wynosi 50zł dla osób pow. 26. roku życia oraz 40zł dla dzieci i 

młodzieży.  

 Specjalnie dla szkół i uczelni, przy zapisie do 15.01.2015 - dla grup pow. 20 osób obowiązuje rabat -

15%.  

 Bilety dla widzów na sam koncert finałowy (nie dotyczy uczestników warsztatów) – będą wkrótce do 

nabycia bezpośrednio w NOSPR w cenie odpowiednio 15zł i 10zł (www.nospr.org.pl).  

Przy zapisie należy podać dla każdego uczestnika warsztatów: imię, nazwisko, wiek, głos, telefon, e-mail oraz 

dodatkowo wypełnić formularz dostępny do pobrania tutaj, a po potwierdzeniu z naszej strony – dokonać opłaty 

za uczestnictwo w warsztatach.  

Będę wdzięczny za niezwłoczne przekazanie tej. W przypadku dalszych pytań – proszę o kontakt.  

 Z wyrazami szacunku,  

mgr Tomasz Jesionek, MBA 
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Ken Burton Studiował na Goldsmith University of 

London. Jest kompozytorem, dyrygentem chórów i 

orkiestr, wokalistą, instrumentalistą, aranżystą, 

jurorem, muzykiem sesyjnym i nauczycielem.   

Aktywność muzyczna Kena Burtona zawiera 

szerokie spektrum gatunków i ról o charakterze 

międzynarodowym.  

Regularnie prowadzi 2 chóry: London Adventist 

Chorale oraz Croydon SDA Gospel Choir, a jako 

pochodną udziału w licznych nagraniach dla telewizji 

BBC “Song of Praise”[Pieśni Chwały] założył chór medialny Adventist Vocal Ensemble, z którego pochodzi męski 

kwartet Tessera, również regularnie występujący w “Songs of Praise”. Występuje też gościnnie jako dyrygent 

nowoutworzonego London Youth Choir.   

Wiele z jego prac chóralnych zostało opublikowanych przez znane wydawnictwa jak Faber Music, Oxford 

University Press oraz RSCM. Występuje jako juror w “Choir Of The Year” [Chór roku] – właśnie tych zawodach, w 

których w 1994 roku znalazły się w finale 2 z jego chórów, a London Adventist Chorale stał się zwycięzcą. Jest 

również jednym z jurorów programu “Gospel Singer of the Year” [Wokalista gospel roku] nadawanego przez 

Channel 4, jak również jurorem w “Young Chorister of The Year” [Młody chórzysta roku]  nadawanym przez BBC.   

Pojawiał się i przygotowywał prace nad największymi programami brytyjskiej i międzynarodowej telewizji, m.in. 

Songs of Praise (BBC), The X Factor (ITV), The X Factor USA (Fox), Britain’s  Got Talent (ITV) [brytyjski Mam 

talent], Prom At The Palace (BBC), Eastenders (BBC),  Soul Noel (BBC) i wiele innych. Jego role w programach 

zawierały występy, dyrygowanie, aranżacje muzyczne oraz produkcje. W 2013 roku znalazł się pośród 6 chórów 

zaproszonych do występu dla programu 3 radia BBC „The Choir” [Chór], gdzie badał zmiany twarzy i ustawień 

chórów muzyki gospel. Jego Adventist Vocal Ensemble uczestniczył w najważniejszych dniach kalendarza 

(Święta Wielkanocne i Bożonarodzeniowe) dla BBC Radio 2 w programie „Good Morning Sunday” [Dzień dobry 

niedzielo]. Ken również przygotowywał wiele programów dla The Hope Channel.  

Jednak jego prace nie kończyły się na muzyce gospel. Ma on również silne powiązanie oraz ukończone studia w 

zakresie muzyki klasycznej i pracował jako trener z licznymi chórami trenując je do wykonania prac wielkiego 

formatu jak Requiem Verdiego czy Deutsche Requiem Brahma. Prowadził, napisał i aranżował wiele prac 

chóralnych i orkiestrowych dla orkiestr włączając w to London Mozart Players, CBSO, Orchestra Of The Swan 

oraz różne orkiestry BBC. Prowadził 60-te roczne wykonanie Mesjasza Haendel’a w Metropolitan Baptist Church 

w Washington DC, USA. W 2012 roku gościł na Proms Plus przewodząc koncertowi Tippetta „A Child Of Our 

Time” [Dziecko naszych czasów], jak również występując i prowadząc Proms.   

Ken komponuje i wykonuje muzykę:  a cappella, traditional gospel, contemporary gospel, close harmony, Jazz, 

inspirational.   

Dodatkowo, niezależnie od jego regularnych aktywności i występów, był zaangażowany w Kijani Kenya Trust – 

działalność charytatywną z siedzibą w Wielkiej Brytanii, zbierającą fundusze na projekty walki z HIV w Kenii. Jego 

podróże do Kenii uwzględniały wizyty w wielu sierocińcach, gdzie prowadzi się działalność wychowawczą wśród 

wychowanków poprzez muzykę, którzy mają potem możliwość występów na scenach największych  muzycznych 

festiwali.   

W 2012 roku Igrzysk Olimpijskich pracował jako trener wokalny dla chóru Youth Music Voices [Młode głosy 

muzyki] Olimpiady Kulturalnej prowadzonej przez brytyjską Charity Youth Music, który występował w  m.in. 

WOMAD i Royal Opera House.  

Rok 2013 był niezwykle intensywny dla Kena.  Razem z debiutem prezentującym w BBC Radio 3, jego dorobek 

obejmował również Later With Jools Holland (BBC 2), występy w telewizji BBC 4, Twelve Hours to Please Me w 

BBC Radio 2, wiele nagrań do Songs of Praise w BBC 1, 2 wyjazdy do Polski (Bielsko-Biała i Tychy), mini-turnee 

mailto:salesmen.pl@gmail.com
http://www.salesmen.eu/


 

Salesmen Polska, ul. Górnicza 16/15, 43-225 Wola, Poland 
Tel. +48 69 202 50 09, E-mail: salesmen.pl@gmail.com , www.salesmen.eu  

po Szkocji oraz występ w ceremonii otwarcia Festiwalu Filmowego w Cannes 2013 w specjalnym muzycznym 

wykonaniu do filmu Stevena Spielberga.    

Ken Burton wraz ze swoimi zespołami był zapraszany na koncerty w Europie, USA, Australii, Turcji i na Wyspach 

Karaibskich. Trzy z czterech zespołów Kena Burtona gościły już w Polsce, jednocześnie każdorazowo 

przyciągając komplet publiczności:  Croydon SDA Gospel Choir, Adventist Vocal Ensemble, Tessera.  

Hitem telewizyjnym w Wielkiej Brytanii okazała się piosenka zespołu Tessera emitowana w BBC „Oh, Marry don’t 

you weap!” Link: http://www.youtube.com/watch?v=zqPDq7LALsU  

Dwa pierwsze zespoły koncertowały w Kościele Św. Boboli w Bielsku-Białej uczestnicząc w festiwalu Sacrum in 

Musica na zaproszenie Prezydenta Miasta. Zainteresowanie było tak duże, iż zabrakło miejsc.  

Poniżej linki do wybranych wykonań Kena Burtona i jego zespołów:  

 Nagrania telewizyjne w BBC:  

o http://www.youtube.com/watch?v=PZjbnRA7Cgw  

http://www.youtube.com/watch?v=h9SsrTSi8jQ 

http://www.youtube.com/watch?v=zqPDq7LALsU  

http://www.youtube.com/watch?v=mjn_4Y0nBtc  

http://www.youtube.com/watch?v=ZEVJzjq_McY  

 Nagranie podczas ceremonii otwarcia festiwalu Cannes 2013 

o http://www.youtube.com/watch?v=sCgHeMqeZ08  

 Nagrania podczas koncertów na żywo:  

o http://www.youtube.com/watch?v=inl0yLwXzco    

http://www.youtube.com/watch?v=3CjaLrhXIzc  http://www.youtube.com/watch?v=h9SsrTSi8jQ  

 Sampler wydanych płyt:  

o http://www.youtube.com/watch?v=eR2zJuai93Y  

http://www.youtube.com/watch?v=Qvm5K5xTb9I    

 Pozostałe nagrania:  

o http://www.youtube.com/watch?v=Aj6QSV-y5OI  

http://www.youtube.com/watch?v=KhRtS_YUuxA  

http://www.youtube.com/watch?v=3XvMQyT25zE  

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=XmdJ6K-r4GI&NR=1  

http://www.youtube.com/watch?v=QZvSELDoxxE     

Więcej na www.kenburton.com 

Więcej informacji o warsztatach, koncercie finałowym oraz możliwość zapisów – na stronie 

www.salespl.wix.com/warsztaty  

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc – zachęcamy Państwa do szybkiej reakcji.  
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