CURRICULUM VITAE
Imię i nazwisko:
ARKADIUSZ KUPIECKI
Data i miejsce urodzenia:
08. 07. 1969 r. Łódź
Adres zamieszkania:
93-469 Łódź, ul. Lublinek 26 c
Telefon:
tel. kom. 601-353-169
www & e-mail:
www.kupiecki.com / arkadiusz.kupiecki@gmail.com
Prawo jazdy:
kat. B od 1986 roku
Wykształcenie:
wyższe magisterskie z wyróżnieniem
Znajomość języków obcych:
angielski, niemiecki – średnio zaawansowany
Umiejętność gry na instrumentach: fortepian, akordeon klawiszowy, guzikowy, aranżery, syntezatory, gitara, flet prosty.
WYKSZTAŁCENIE
1989 - 1994
Akademia Muzyczna w Łodzi [ Wydział Kompozycji, Teorii, Wychowania Muzycznego i Rytmiki ]
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
1992 - 1994 działalność w Łódzkich zespołach Rockowych: Times Up, Londyn, Duet A&P.
uczestnictwo w koncertach halowych , plenerowych oraz nagraniach studyjnych Radia Łódź,
współpraca muzyczna z zespołem jazz-baletowym klubu „ Lutnia”
brał udział w Koncercie Laureatów, finał-wyróżnienie dla „Duetu A&P” – Festiwal Młodych Talentów – Poznań;
1993 - 2003 autor tekstów, kompozycji oraz aranżacji dla finałowych wykonawców: Festiwalu Piosenki i Pieśni Religijnej w Łodzi;
1993 - 2019 współpracował w prowadzeniu rytmiki z firmą In-Puls w przedszkolach miejskich jako: kierowca, akompaniator,
organizator i realizator imprez, akustyk, wykonawca, od 4-rech lat w ww. placówkach prowadzi zajęcia samodzielnie.
1994 - 1998

realizator materiału dźwiękowego dla firmy fonograficznej Starling w Krakowie - ludowe utwory w rozrywkowym
opracowaniu na zespół i akordeon,
realizator nagrań instrumentalnych, znanych piosenek dla dzieci – TVP vol. 1 & 2,
brał udział w licznych koncertach zagranicznych i krajowych z chórem Filharmonii Łódzkiej,
brał udział w koncertach chóru Teatru Wielkiego w Łodzi: - „Aida”;

1994 - 2019 lider, wokalista, instrumentalista zespołu: Next For You, oraz duetu: Next 4 U, oprawa muzyczna jako Dj Kera;
1995 -

wykonawca oprawy muzycznej radiowego programu muzycznego dla dzieci i młodzieży:
Radio Łódź :„ Super bazar”, w tym współpracował z muzykami Filharmonii Łódzkiej,
kompozytor muzyki do reklam radiowych: Radio Manhattan, Radio Łódź,
oprawa muzyczna stadionowych imprez sportowych: ŁKS, START,
współpracował z pracownią Akademii Muzycznej w Łodzi – działania realizatorskie;

1995 - 2019 nauczyciel gry na instrumentach klawiszowych, prowadził młodzieżowe zespoły
muzyczne: Andante, Moderato, oprawa muzyczna imprez okazjonalnych:
instruktor gry na instrumentach klawiszowych: fortepian, akordeon, gitara, śpiew.
instruktor obsługi, oprogramowania instrumentów elektronicznych,
konfiguracji programów muzycznych, sekwencerowych w połączeniach midi, usb, fire wire z różnorodnymi modułami
instrumentalnymi, samplerami, syntezatorami z wykorzystaniem w domowym studio realizacji dźwiękowej - Kerastudio;

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jako NEXT FOR YOU, później od roku 2013 kupiecki.com,
aranżacja „Prząśniczki” dla Łodzi - Plac Wolności,
tworzenie podkładów muzycznych - Festiwale Piosenki Dziecięcej („Konin”, „Wygraj Sukces”, „Majowa Nutka” ),
realizator, kompozycja muzyki do spotów i czołówek programów w TVP Łódź 3:
Katolicki Tygodnik Kulturalny, Depozyt wiary,
współpracował kompozytorsko z Domem Kultury ul. Żubardzka,
współpracował aranżacyjnie z zespołem „Sezamki”;
1997 - 2001 współpraca muzyczno- kompozytorska z Kabaretem: „Wesoły Autobus”;
1998 -

kompozytor muzyki do Etiud dla Szkoły Filmowej w Łodzi, współpraca z łódzkimi aktorami;

1999 - 2002 uczestniczył w składzie jury Festiwalu „ Wygraj Sukces” ( Tarnobrzeg ) region Łódzki;
2000 - 2019 kompleksowe udźwiękowienie spotów reklamowych: TVP Łódź , Media- Polska;

2001 - 2004 uczestnictwo w składzie jury Konkursu Arii Operetkowych i Operowych dla przedszkolaków ( Łódź );
producent, kompozytor, realizator płyty CD „Dziecięce Gwiazdy Festiwalowe” vol.1;
producent, kompozytor, autor tekstów, realizator: „Piosenki religijne w wykonaniu dzieci i młodzieży vol.1 & 2”;
2004 - 2007 współpraca kompozytorska z zespołem „Pędziwiatry”,
wyróżnienie na łamach magazynu dla muzyków i realizatorów „Estrada i Studio”- najlepsza kompozycja,
producent, kompozytor, realizator płyty CD:„ Bajka muzyczna o Psotnym Skrzaciku”,
organizator sponsorów do produkcji bajki przez firmy: PZU Życie S.A. Tygodnik Angora
w celu charytatywnego wsparcia dla dzieci chorych w instytucjach szpitalnych oraz dla dzieci szczególnie uzdolnionych,
sponsor nagród w postaci płyty CD dla każdego z wykonawców „Konkursu Arii i Pieśni Operetkowych ”,
współpraca realizatorska ze Szkołą Podstawową nr 146 w Łodzi,
autor tekstów, kompozycji, aranżacji, realizacji piosenek dla dzieci do programu TVP Łódź 3: „Sygnałek”,
współpraca muzyczno-wokalna z kabaretem „Łó-ska”;
2007-

działania kompozytorskie, muzyka rozrywkowa oraz piosenki aktorskie,
laureat 2 miejsca - przegląd poezji śpiewanej "Stachuriada"- Zgierz;
współpraca jako kompozytor i autor tekstów przy wydawaniu śpiewnika "Studenci-dzieciom" - Akademia Muzyczna,
Laureat I nagrody ( Kabaret Łó-ska ) w kategorii: Piosenka kabaretowa – Kabareton ŁÓDKA’2007;

2008 - 2009

kompozytor, autor tekstów oraz producent płyty CD: „Pory roku z piosenką dziecięcą”

2010 - 2012

producent płyty CD „Pory roku z piosenką dziecięcą – aranżacje”,
współtwórca duetu: „Vikera” ( kompozytor, producent15 kompozycji gatunków: Electro, Funk, Pop ),
laureat II miejsca – Festiwal Twórczości muzycznej nauczycieli’2010,
kompozytor, autor tekstów oraz producent płyty CD: „Piosenki smaczne i zdrowe”,
laureat III miejsca – Festiwal Twórczości muzycznej nauczycieli’2011,
kompozytor, współautor tekstów oraz producent płyty CD: Vikera – „Kochać całe życie”,
kompozytor, współautor tekstów oraz producent płyty CD: Kera – „Miłość na zawsze”,
kompozytor, współautor tekstów oraz producent edukacyjnej płyty CD dla dzieci: „Piosenki matematyczne dla dzieci” ;

2013- 2019

właściciel firmy kupiecki.com oraz sklepu internetowego z muzyką dla dzieci: http://sklep.kupiecki.com,

2014-

kompozytor, współautor tekstów oraz producent edukacyjnej płyty CD dla dzieci: „Piosenki polsko-angielskie vol. 1”,

2016-

kompozytor, autor tekstów oraz producent edukacyjnej płyty CD dla dzieci: „Bezpieczeństwo z piosenką dziecięcą”,

2017- 2019

kompozytor, autor tekstów oraz producent edukacyjnej płyty CD dla dzieci: „Magiczne słowa z piosenką dziecięcą”,
samodzielne prowadzenie warsztatów muzycznych w placówkach przedszkolnych na terenie Łodzi i Aleksandrowa,
współpraca z Panią metodyk Anną Koralewską uwieńczona produkcją nowatorskiego kompletu:
„Muzyka na tęczowych dzwoneczkach”, która zawiera płytę CD, oraz 24 partytury na dzwonki diatoniczne przeznaczone
do twórczej pracy z dziećmi ;

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI:
•
Muzyka rozrywkowa: kompozycje, aranżacje, instrumentacja materiałów dźwiękowych.
•
Obsługa komputerów, oraz programów: Word, Exel, Photoshop, Corel, itp.
•
Obsługa programów muzycznych: Encore, Sonar, Reaper, Logic Audio, Wavelab, Ozone, Kontakt, Traktor, itp.
•
Współpraca z instytucjami, profesjonalnymi muzykami i aktorami scen łódzkich.
•
Znajomość zagadnień dotyczących praw autorskich ZAiKS, oraz produkcji audio.
•
Obsługa oraz naprawa elektronicznych instrumentów muzycznych.
•
Udźwiękowienie różnorodnych form muzycznych.
•
Nauka gry na instrumentach klawiszowych.
•
Prowadzenie zespołów muzycznych.
•
Prowadzenie warsztatów muzycznych, oraz zajęć z instrumentami Orffa..
•
Oprawa muzyczna i nagłośnienie wszelkich imprez.
•
Obsługa profesjonalnych narzędzi studyjnych i realizatorskich.
•
Znajomość programów do edycji nutowej.
•
Realizacja i produkcja spotów reklamowych w mediach..
PREDYSPOZYCJE:
-

zdolności organizacyjne,
komunikatywność
miła aparycja i pozytywne nastawienie do życia
zdecydowanie w działaniu
wysoka kultura osobista,
poczucie humoru
bezkonfliktowość,
dokładność,
rzetelność.

HOBBY:

1994 - 2016
2010- 2017

koreańska sztuka walki: Tae-kwon-do ITF ( 1 cup )
ratownictwo WOPR

