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TO CO, MOŻE WARSZTATY? 

 

 
Robiliśmy średnio duże wydarzenie, co jeszcze bardziej nas denerwuje w całym aspekcie tej 

sytuacji. Warsztaty taneczne z backupowymi tancerzami Ariany Grande, którzy byli z Nią na 

trasie w 2017 roku. O dziwo - w Polsce zaplanowane zostały aż dwa koncerty artystki na 

Atlas Arenie w Łodzi.  Oczywiście przez długi czas nie byliśmy w stanie z tancerzami domówić 

żadnych szczegółów. Komu dane było pracować z artystami nie reprezentowanymi przez 

managera ten wie o czym mówię i rozumie jak długi i mozolny jest to proces. 

 

W tydzień udało nam się dopiąć wszystkie kwestie związane z venue, dograć technikę, 

sukcesywnie przeprowadzić sprzedaż. Poszło błyskawicznie, bez jakiegokolwiek fuck-upu. 

Co przyznaję było trochę podejrzane, ale jednak satysfakcjonujące. Więc pracowałyśmy dalej 

- klub na after party, logistyka, branding, team. 

 

 

 

 Nie? 

 

my też wtedy o tym nie myśleliśmy.. Teraz jak to analizuję 

łapię się za głowę i nie dowierzam jak mogłyśmy nie wziąć 

pod uwagę ataku terrorystycznego. Przecież to takie 

normalne w dzisiejszych czasach, prawda? 

 

ZASTANAWIALIŚCIE SIĘ KIEDYŚ CZY EVENT ODBYWAJĄCY 

SIĘ 1900 km DALEJ MOŻE MIEĆ KOLOSALNY 

WPŁYW NA WASZĄ REALIZACJĘ? 



 
Zostało w sumie mniej niż 10 dni do wydarzenia i wtedy… do mediów trafiają informacje: 
 
“Wybuch na koncercie Ariany Grande w Manchesterze” 
 
“23 osoby nie żyją, 119 osób rannych.’ 
 
“Tysiące osób w panice, wśród zabitych są polacy” 
 
“Do zamachu przyznało się Państwo Islamskie” 
 
To straszne, że ludzie - w większości dzieciaki poszły na koncert by zobaczyć swoją ulubioną 
artystkę i doznały takiej tragedii. To straszne, że zginęły niewinne istoty, które ktoś chciał 
wplątać w ten konflikt religijno-polityczny. 
 
Rano nasza skrzynka pękała w szwach, telefony się urywały. 
Wszyscy chcieli wiedzieć czy event się odbędzie, co z ich biletami, czy ariana ma depresję? 
 

I CO TERAZ? 

oficjalny komunikat wyszedł od managementu dopiero po 4 dniach od 

zamachu, tylko kilka koncertów zostało odwołanych w tym 2 w polsce. 

 

musieliśmy odwołać event, zwróciliśmy bilety, a trasa 'dangerous 

woman tour' po krótkiej 6 dniowej przerwie trwała nadal. 

 

jednak nic nie dzieje się bez przyczyny, czego więc nauczyła nas ta 

sytuacja? 



Ścieżka krytyczna to jeden z najważniejszych elementów projektu, wymaga od nas trochę czasu i 

swego rodzaju kreatywności, jednak to bardzo przydatne narzędzie więc warto się nad nim 

trochę pochylić. Akurat należę do osób z bardzo bójną wyobraźnią więc moje scenariusze są 

zawsze bogate we wszelakie historie. Na jakiś czas przed eventem, powinniście pomyśleć co może 

wam się nie udać. Pomijając już kwestie w 100% zależne od was, warto rozważyć jak zawieść mogą 

wasi podwykonawcy, 

a nawet (raczej głównie) artysta czyli często najważniejsza osoba na evencie. 

 

Kiedyś tworząc CPM dot. aspektu artystów przede wszystkim skupialiśmy się na tym, że ktoś może 

się upić, zapomnieć o naszym evencie, a nawet zabookować dwie imprezy tego samego dnia. 

Tak to również się zdarza. Niestety. 

 

pamiętajcie by teraz do cpm dodać 

attak terrorystyczny w innym kraju. 

 

Brzmi absurdalnie, ale sorry takie mamy czasy. Jednak z logicznego punktu myślenia - co nam da 

fakt, że weźmiemy to pod uwagę? Czy w jakikolwiek sposób możemy się zabezpieczyć? Mamy 

jakikolwiek wpływ na zmianę tej sytuacji? W tej formie, która nas dotknęła niestety nie. 100% 

bezsilność, która nie pozostawia nam żadnego pola manewru. 

 

Możemy jednak uniknąć sporego zaskoczenia, chociaż wydaje mi się że z takimi sytuacjami nie da się 

oswoić. 

 

Pewnie nie muszę o tym wspominać, bo to bardzo oczywista kwestia jednak w wynajmach 

przestrzeni czy bookingu podwykonawców pamiętajcie o paragrafach dot. klęsk żywiołowych, 

katastrof czy innych sytuacji zależnych od osób trzecich lub natury i wszechświata. Łatwo w 

ten sposób stracić zaliczki lub inne zobowiązania. 

Oczywiście nikt z nas tego nie chce 

 

 

 

CZY TWOJA ŚCIEŻKA KRYTYCZNA TO UDŹWIGNIE? 

 



A teraz do sedna. 

Na spora uwagę zasługuje ruch managementu Ariany Grande. 

od zawsze wiadomo, że scooter braun jest kreatorem i mistrzem biznesu muzycznego więc jego 

zamiana krytycznej sytuacji w sukces wizerunkowy nie powinna nikogo dziwić. 

 

Okay powiedzmy to głośno, artysta na którego koncercie wybucha bomba zawsze będzie budzić w 

ludziach pewnego rodzaju obawę i strach. Mimo że to zupełnie nie jego wina i mogło się to wydarzyć 

na każdym innym wydarzeniu - zostaje zaszufladkowany razem z atakiem terrorystycznym. 

Ludzkie skojarzenia biorą górę. Mój 80 letni dziadek, którego jej muzyka mało obchodzi na hasło 

ARIANA GRANDE odpowiada ‘Tak znam -  na jej koncercie wybuchła bomba i zginęło mnóstwo 

niewinnych dzieci, straszna tragedia’. 

 

Można pomyśleć, że jej kariera jest zagrożona. I co wtedy robi manager wokalistki? Organizuje 

koncert charytatywny ONE LOVE MANCHESTER, ściąga najgorętsze nazwiska sceny muzycznej, by 

wystąpili nigdzie indziej, a na stadionie w Manchasterze, transmisję można oglądać z każdego 

miejsca na świecie przez darmową platformę YouTube, przekazać pieniążki na rzecz ofiar. 

 

miłość, pokój, zero nienawiści.piękna sprawa 

 

Finalnie Ariana Grande dostaje order od prezydenta miasta, a wydarzenie przechodzi do historii. 

 

chapeau bas Panie managerze 

 

 

 

 

 
cały koncert do zobaczenia tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=fX9IRv0OtS4 

KATASTROFA vs. TRIUMF WIZERUNKOWY 


