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Współpracowaliśmy z takim artystami jak:
▶ Pat Methany
▶ Roisin Murphy
▶ Woody Allen and His New Orlean Jazz Band
▶ Vaya Con Dios
▶  Archive
▶ Morcheeba
▶ Hardwell
▶ Emir Kusturica
▶ Loreena McKennitt
▶ Apollo 440
▶ Paco de Lucia
▶ Chilly Gonzales
▶ Charlotte Gainsbourg
▶ Terence Blanchard
▶ Chuck Mangione
▶ Crystal Fighters
▶ Christafari
▶ Chris Botti
▶ Daddy Yankee
▶ King Midas
▶ Kraftwerk
▶ Leslie Feist
▶ Vadim
▶ Moderat
▶ Manu Chao
▶ M.I.A
▶ Parov Stelar
▶ PJ Harvey
▶ Gotan Project
▶ Cinematic Orchestra
▶ Delirious
▶ Israel Houghton & New bread
▶ Leeland
▶ Martin Smith
▶ Hillsong
▶ Ray Wilson – Genesis Classic
▶ Amon Tobin
▶ Jamie Woon
▶ London Grammar
▶ Lamb
▶ London Beat
▶ Rico Sanchez & The Gipsy King
▶ Neneh Cherry
▶ Nils Frahm
▶ Chet Faker
▶ Tarja
▶ Steven Curtis Chapman
▶ Shaggy
▶ Swans
▶ Suede
▶ Stereolab
▶ Colony House
▶ Life Worship
▶ For King & Country
 i inni

Target Sound s.c. zapewnia kompleksową obsługę techniczną 
koncertów, wydarzeń, festiwali, widowisk telewizyjnych oraz 
konferencji. Scena, światło, dźwięk, multimedia – wszystko 
w jednych rękach. Nasza technika estradowa spełnia ridery 
wszystkich artystów. Nasz profesjonalny zespół ludzi to 
inżynierowie dźwięku, światła, wizji oraz alpiniści.
Na każdym etapie produkcji wspieramy organizatorów. 

Target Sound
– satysfakcja naszych klientów

oraz artystów
jest naszym priorytetem.

 

Jesteśmy firmą rekomendowaną przez artystów i organizato-
rów ze względu na wysoką jakość sprzętu, duże kompetencje 
ekipy technicznej oraz za jakość świadczonych usług.



Nasze produkcje

Zrealizowaliśmy wiele prestiżowych wydarzeń
takich jak:

▶ koncerty: Scenozstąpienie (Miloush & Jimek 
& Nospr & Smolik), Manu Chao, Pat Methany, 
Roisin Murphy, Woody Allen and His New Orlean Jazz 
Band, Vaya Con Dios, Archive, Morcheeba, Hardwell, 
Emir Kusturica, Loreena McKennitt, Apollo 440, 
Paco de Lucia, Chilly Gonzales, Hillsong, Shaggy, 
PJ Harvey, prawykonanie dzieła Wojciecha Kilara 
„Missa Pro Pace”, prawykonanie dzieła Krzysztofa 
Pendereckiego „Koncert na Trąbkę i Orkiestrę”

▶ ogólnopolskie trasy koncertowe: MTV Hey 
Unplugged, Red Bull Tour Bus, Ray Wilson - Genesis 
Classic, trasa koncertowa „Betlejem w Polsce”, Chris 
Botti

▶ festiwale: Tauron Nowa Muzyka, Unsound, 
Off festiwal, Festiwal Prawykonań, Bądź Jak 
Jezus, Międzynarodowy Festiwal im. Krzysztofa 
Pendereckiego, Festiwal CudaWianki

▶ wydarzenia: mistrzostwa świata w grach 
komputerowych – INTEL EXTREME MASTERS, musical 
Tarzan, Michael Jackson – Forever King of Pop, 
Musical rodzina Adamsów 

Jesteśmy firmą o ugruntowanej pozycji na naszym 
rynku dzięki wykwalifikowanej i doświadczonej 
ekipie realizatorów światła, dźwięku i multimediów 
oraz za stosowanie wyłącznie najwyższej światowej 
klasy systemu nagłośnieniowego, sprzętu oświetle-
niowego i multimedialny

Trasa koncertowa „ Betlejem w Polsce” 

Wydarzenia e-sportowe
Od wielu lat nasza firma uczestniczy w wydarzeniach e-sportowych 
zapewniając tam kompleksowe rozwiązania nagłośnieniowe.
Zrealizowaliśmy takie prestiżowe wydarzenia jak: Światowy Finał 
World of Tanks w Moskwie oraz turniej finałowy cyklu Road to Blizzcon 
w Pradze.
Jesteśmy również zaangażowani w realizację techniczną wydarzenia 
Intel Extreme Masters –największego wydarzenia e-sportowego 
na świecie. W jego trakcie najbardziej utalentowani gracze z całego 
świata zmagają się o tytuły mistrzowskie. 

Cykl koncertów „Betlejem w Polsce” miał swój początek w katowickiej 
arenie Spodek. Jego dalszym rozwinięciem była ogólnopolska trasa 
koncertowa.
Projekt „Betlejem w Polsce” jest kombinacją świątecznych pieśni 
z całego świata. W koncercie dotychczas uczestniczyło wielu znanych 
polskich artystów takich jak: Mietek Szcześniak, Natalia Kukulska, 
Piotr Cugowski, Natalia Niemen, Kuba Badach, Igor Herbut, kasia Moś, 
Kamil Bednarek, Dawid Kwiatkowski oraz orkiestra i chór.
Dla celów tego wydarzenia  zbudowana została scena 360 ° o wymia-
rach 15 x 15 m, która umieszczona została centralnie w największych 
polskich salach widowiskowych. Celem było stworzenie widowi-
ska, w trakcie którego publiczność znajdowała się dookoła artystów. 
Takie innowacyjne podejście zmusiło nas do stworzenia unikatowych 
rozwiązań z zakresu oświetlenia scenicznego oraz nagłośnienia sal. 
Uzupełnienie stanowiły liczne ekrany porozmieszczane po bokach sal.



Unsound
Unsound Festival jest corocznym wydarzeniem 
muzycznym, które ma miejsce w Krakowie. Łączy on w sobie 
różne formy i odmiany muzyczne, często eksperymentalne.
Festiwal ten jest znany na całym świecie. Doczekał się również 
edycji w Nowym Jorku, Londynie, Adelajdzie, Toronto, 
Mińsku, Tbilisi, Pradze i Bratysławie.
Nasza firma od wielu lat pracując w trakcie tego festiwalu 
jest odpowiedzialna za kompleksową realizację nagłośnienia 
wszystkich scen we wszystkich lokalizacjach.

Festiwal
im. Krzysztofa Pendereckiego
– poziom 320.
Co roku miasto Zabrze jest gospodarzem unikatowego 
wydarzenia muzycznego – międzynarodowego festiwa-
lu im. Krzysztofa Pendereckiego – Poziom 320. Maestro 
Penderecki, któremu ten festiwal jest dedykowany, jest 
jednym z najwybitniejszych kompozytorów naszych czasów. 
To wydarzenie jest niezwykłe nie tylko dzięki swojemu 
patronowi ale również dzięki niezwykłej lokalizacji – poindu-
strialny teren kopalni węgla. 
W trakcie festiwalu można usłyszeć wybitnych, uzna-
nych artystów, którzy niejednokrotnie są bliscy Maestro 
Pendereckiemu.

Tauron Nowa Muzyka
Tauron Nowa Muzyka jest obecnie uznawany za jeden 
z najbardziej interesujących i rozpoznawalnych w Europie 
festiwali muzycznych.
W jego trakcie można usłyszeć młodych, początkujących 
artystów w otoczeniu światowych gwiazd. Prestiż i jakość 
tego festiwalu została nagrodzona wieloma nagrodami 
i wyróżnieniami w tym trzema nagrodami dla najlepszego 
europejskiego festiwalu.
Naszym zadaniem jest stworzenie koncepcji wizualno- na-
głośnieniowej dla każdej z scen a następnie na komplekso-
wej realizacji technicznej całego festiwalu – scena, światło, 
dźwięk, multimedia.



koncerty muzyki symfonicznej

Piękno klasycznego brzmienia wymaga doskona-
łych urządzeń do wiernego przekazania słuchaczowi 
każdego dźwięku. Nasza technika oraz najwyższej 
klasy mikrofony DPA, których brzmienie zachwy-
ca największych artystów świata sprawiają, że każ-
dy koneser muzyki będzie miał uczucie, iż artyści 
grają wyłącznie dla niego.
Stale współpracujemy z Narodową Orkiestrą 
Symfoniczną Polskiego Radia, Sinfoniettą Cracovia, 
AUKSO oraz wieloma innymi instytucjami kultury.



koncerty klubowe, trasy koncertowe
Ograniczona przestrzeń dla artystów i  techniki 
to główny problem, z którym należy się zmierzyć 
realizując koncerty klubowe. W  takich przestrze-
niach należy spełnić wymagania artysty uwzględ-
niając ograniczenia narzucone przez obiekt. Nasi 
inżynierowie i ich perfekcyjne podejście do rea-
lizacji każdego wydarzenia sprawiają, że do każ-
dego obiektu i koncertu podchodzimy indywidu-
alnie, czego efektem jest wyjątkowe brzmienie 
i niezapomniane wrażenia estetyczne.
Realizujemy kompleksowo trasy koncertowe 
zarówno polskich jak i  zagranicznych artystów 
- MTV HEY Unplugged, Genesis Classic and Ray 
Wilson, Virus Autumn Eurotour- Negatyw, Vadim. 



widowiska telewizyjne, spektakle teatralne
Wyjątkowy dźwięk oraz perfekcyjnie ustawione oświetlenie to koniecz-
ność przy realizacji spektakli teatralnych i  widowisk telewizyjnych. 
Wielogodzinne, precyzyjne ustawianie oświetlenia a  także cykle prób 
nie są nam obce. Nasi inżynierowie i realizatorzy wielokrotnie uczestni-
czyli w realizacji tego typu wydarzeń dzięki czemu każde z nich stało na 
najwyższym  poziomie. 
Zrealizowaliśmy setki przedstawień teatrów polskich i zagranicznych.
Dla Państwa zrealizujemy każdą nawet najbardziej skomplikowaną 
koncepcję wizualną.



eventy, gale, jubileusze

Każde wydarzenie wymaga stworze-
nia niepowtarzalnej atmosfery, która 
zachwyci gości i pozwoli na długo po-
zostać w  pamięci jego uczestników. 
Dla Nas każda realizacja jest wyjąt-
kowa. Każda jest też starannie przy-
gotowana uwzględniając przy tym 
charakter miejsca oraz Państwa ocze-
kiwania. Setki zrealizowanych wyda-
rzeń i zadowolenie ich organizatorów 
gwarantują, że Państwa wydarzenie 
będzie posiadać wyjątkową i  niezwy-
kłą oprawę.



konferencje multimedia i pirotechnika
Dysponujemy nowoczesną techniką cyfrową. Wspieramy 
największe eventy i  festiwale, takie jak Festiwal Tauron 
Nowa Muzyka, mapping z  okazji 85-lecia Radia Katowice, 
TEDxRawaRiver, Dni Województwa Śląskiego czy gala 
Laurów Umiejętności i  Kompetencji. Technicznie i  multime-
dialnie obsługujemy plany filmowe – przy naszym wspar-
ciu powstały nominowane do wielu prestiżowych nagród 
teledyski. Od 6 lat organizowaliśmy autorski festiwal dedy-
kowany sztukom wizualnym – Videozone Festival – jedyne te-
go formatu wydarzenie w Polsce i jedno z czterech w Europie. 
Nasze pokazy pirotechniczne zachwycają widzów w  całej 
Polsce.

Technika to ważny punkt konferencji. Ekrany wielkopo-
wierzchniowe, ekrany projekcyjne, ekrany plazmowe, 
cyfrowe kamery, miksery wizji, najnowocześniejsze 
projektory multimedialne a także wysokiej klasy nagłoś-
nienie dedykowane do konferencji pozwalają na zaadapto-
wanie każdej przestrzeni gwarantując przy tym najwyższą 
jakość realizacji.



Nagłośnienie

Oświetlenie

Scena

Multimedia

W swojej ofercie posiadamy sceny 
o  różnych wymiarach i  parametrach 
– zarówno małe estrady, jak i  te duże 
zbudowane w oparciu o konstrukcje 
Layher. Jesteśmy w  stanie zapewnić 
scenę, która spełni oczekiwania każde-
go organizatora.

Obszarem naszych działań są 
szeroko rozumiane multime-
dia. Oferujemy nowoczesne 
projektory, ekrany wielkopo-
wierzchniowe, ekrany diodo-
we, videomapping, projekcje 
architekturalne, jak również 
tworzenie filmów promocyj-
nych.

Jesteśmy w elitarnym gronie 65 firm na 
świecie, które są partnerem L’Acoustics 
K1. Spełniamy standard KX i posiadamy 
pełen wachlarz systemów tego uzna-
nego na świecie producenta: K1, K2, 
Kara, Kiva, Arcs, Syva, Ks28, Sb18, Sb15, 
LaRak II, LaRak I,  procesory P1.
Od niedawna jesteśmy również partne-
rem marki Outline. W sieci Outline Rental 
Network możemy zaoferować systemy: 
GTO, C12, Superfly, Mantas, GTO-Sub, 
DBS2-18 oraz najnowocześniejszy proce-
sor dźwięku Outline Newton. Posiadamy 
również szeroką gamę konsolet nagłoś-
nieniowych w tym najchętniej wybiera-
ne przez artystów na świecie systemy 
DIGICO oraz pełen przegląd mikrofonów 
najbardziej uznanych producentów na 
świecie.

Wymagania stawiane przez organizato-
rów oraz realizatorów światła wymaga-
ją użycia nowoczesnych i niezawodnych 
urządzeń. W swojej ofercie posiadamy 
lampy wyłącznie uznanych i renomo-
wanych  na świecie marek – Clay Paky, 
Robe, Martin, Xeos sterowane za pomo-
cą nowoczesnych konsolet oświetlenio-
wych MA2, chamsys. Uzupełnienie sta-
nowi szeroka gama tradycyjnych lamp 
teatralnych oraz urządzeń ledowych 
przeznaczonych do podświetleń archi-
tektonicznych.


