
ZAPRASZAMY



13.04.2019
Perfect, Patrycja & Grzegorz Markowscy

Grzegorz, jako wokalista Perfectu, jest gwiazdą
polskiej sceny rockowej od wczesnych lat 80. Patrycja
rozpoczęła błyskotliwą karierę od wydanej w 2001 r.
płyty „Będę silna”. Pod koniec 2018 r. wreszcie
przyszedł czas na połączenie artystycznych
potencjałów rockowego herosa i jego utalentowanej
córki.
Wyczekiwany przez fanów duet wreszcie stał się
faktem. 7 listopada miał premierę utwór Patrycji
i Grzegorza Markowskich „Na szczycie”, w styczniu do
sklepów trafi ich wspólny album a w kwietniu będzie
można ich zobaczyć w Atlas Arenie.

CENA BILETU 450 zł / osoba



Inne wydarzenia



31.05.2019
André Rieu - and his Johann Strauss 
Orchestra

Światowa gwiazda André Rieu jest bez wątpienia
jednym z najbardziej popularnych na całym świecie
muzyków naszych czasów. Uznawany za nowoczesnego
"Króla Walca" od Meksyku po Australie, André Rieu
występuje rocznie przed widownią liczącą 600 000,
prześciga tym samym takie gwiazdy jak Bruno Mars,
AC / DC czy Rihanna.
“Muzyka, a szczególnie walc to bardzo ważna część
mojego życia ",mówi André Rieu." Jeślimuzyka dotknie
mojego serca, dotknie również Twojego. Ta wspaniała
muzyka pozwala mi wnieść radość życia i humor do
świata. Wszystko jest dozwolone na moich koncertach:
śmiech, płacz, taniec, śpiew. Emocje są sekretem
mojego sukcesu.”

CENA BILETU 550 zł / osoba



20.07.2019
Il Divo

Jeden z prekursorów gatunku classical crossover na
świecie – ponownie przyjedzie do Polski! To będzie
niezapomniany koncert z udziałem tancerzy i
akrobatów, w trakcie którego publiczność usłyszy
najpiękniejsze piosenki o miłości z najnowszej płyty
Timeless. Krążek od razu po wydaniu znalazł się na
pierwszym miejscu amerykańskiego notowania
Billboard wśród klasycznych płyt! Członkowie zespołu
znakomicie łączą śpiew operowy z popem i tak
zaaranżowane utwory prezentują w nieco lżejszym
wydaniu. Obok tego wydarzenia nie można przejść
obojętnie! Il Divo wystąpi 20 lipca 2019 roku w łódzkiej
Atlas Arenie.

CENA BILETU 750 zł / osoba



19.09.2019
Michael Bublé

Jeden z najpopularniejszych i najbardziej szanowanych
wokalistów XXI wieku powraca na scenę i już na
początku roku rusza w międzynarodową trasę
koncertową. Słynny Kanadyjczyk jest tegorocznym
zdobywcą czterech nagród Grammy! Sprzedał dotąd
ponad 60 milionów płyt. Do swojej bogatej dyskografii
dokłada tegoroczny album, który z pewnością zostanie
zaliczony do bestsellerów. Artysta jest również znany z
widowiskowych koncertów, ma na koncie pięć
wyprzedanych światowych tras!

CENA BILETU 980 zł / osoba



05.10.2019
DAVID GARRETT

David wraca do Polski świętować swoją 10-letnią
rocznicę. Od początku swojej kariery nie ograniczał się
do jednego stylu muzycznego. Stąd ‘’UNLIMITED” jest
czymś więcej niż tytułem trasy, to jego osobista filozofia
życia. Dzięki swojej pasji do muzyki udało mu się nie
tylko stworzyćmelodie pod nową publiczność, ale także
dla muzyki klasycznej. Jego interpretacje rockowych
hitów, takich jak "Purple Rain" czy "Smells Like Teen
Spirit", jego piękne wersje hymnów takich jak "Nothing
Else Matters" czy "November Rain" oraz jego nowy spin
na światowej sławy popowych hitach takich jak " Viva la
vida "lub" Hey Jude ", a także aranżacje klasycznych
melodii, takich jak" 5th "Beethovena czy" Clair de Lune
"Debussy'ego, zapewniają pozytywnie ekstatyczne
doznania, porywają tłumy.

CENA BILETU 750 zł / osoba



Do Państwa dyspozycji oddajemy jedenaście

komfortowych i przestronnych lóż VIP.

Znajdują się one na 3. poziomie hali, co

gwarantuje znakomitą widoczność oraz

wysoką jakość odbioru i niezapomniane

wrażenia.

Pomieszczenia zapewniają komfort oraz

prywatność podczas wszelkich wydarzeń

organizowanych w Atlas Arenie.

Pomieszczenia są elegancko umeblowane

i wyposażone w 46 calowe telewizory LED

oraz bezprzewodową sieć WIFI.



Bilet na koncert z miejscem w loży

Catering bankietowy

Opieka event managera

Miejsce parkingowe VIP

Dostępne loże 

22-osobowe

18-osobowe 

11-osobowe

7-osobowe

6-osobowe

Istnieje możliwość wykupienia pojedynczego miejsca w loży, bez konieczności zakupu 

całej loży
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