
 
Cały repertuar, to przekrój największych światowych hitów, poczynając od lat ’60, ’80 a nawet ‘90 XX wieku,

do aktualnych, najnowszych przebojów takich artystów jak Sanah, Dawid Podsiadło, Dua Lipa, Justin
Timberlake, Rihanna, Beyonce. 

Razem z nami zaśpiewacie dobrze znane i lubiane przeboje zespołu ABBA, Boney’ M, Lady Punk, Kombi,
AC/DC, Perfekt. Każdemu występowi towarzyszą ogromne emocje i interakcje z publicznością. Nasza muzyka
to gwarancja świetnej zabawy i profesjonalnie wykonanej usługi, wynikającej z długoletniego doświadczenia

artystycznego. 
 

Naszym koncertom towarzyszy olbrzymia energia, która emanuje prosto ze sceny tworząc niezapomniany
klimat. Występujemy na  koncertach klubowych, prestiżowych galach, dużych plenerowych scenach,

eventach firmowych oraz imprezach okolicznościowych.
 

Graliśmy dla: Orlen, Azoty, Krakowska Izba Komornicza, Ambasada Polska w Brazylii, Bank Citi i wielu
innych. 

 

Najlepsza oprawa muzyczna na żywo!Najlepsza oprawa muzyczna na żywo!
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To niezapomniana podróż w czasie, do epoki, w której królował swing, boogie-woogie,  bibop, retro-
swing. Podczas naszych koncertów usłyszycie utwory, które w  latach '20, '30, '40 wybrzmiewały na
wielkich scenach i w amerykańskich klubach jazzowych, a wykonawcy tacy jak Frank Sinatra, Bessie
Smith, Ella Fitzgerard, Louis Armstrong, Etta James  wykonywali je dla ogromu publiczności podczas
koncertów na całym świecie.  Styl RETRO powraca i coraz częściej króluje na parkietach. Przybliżymy
Wam ten klimat i w odpowiedniej stylizacji wystąpimy na Waszej scenie. Zauroczymy Was elegancją

oraz nastrojowym brzmieniem.
Przygotowana na specjalne okazje muzyka smooth jazz z domieszką najsłynniejszych standardów
muzyki pop sprawi, że event nabierze wyjątkowego smaku. W repertuarze znajdują się utwory takie
jak " Fly me to the moon , " What a Wonderful World ", “ I have nothing “, “ Another day in
paradise”, " What the World Needs Now ". Odpowiedni dobór utworów będzie stanowić idealne tło
do wszelkiego rodzaju spotkań czy eventów. Istnieje możliwość połączenia powyższych projektów. 
Projekt ten wykonujemy w formie koncertu.

 
  
 
 

Jedyny taki projekt w Polsce



Charyzmatyczna wokalistka, która hipnotyzuje publiczność swoim głosem.
W jej dorobku artystycznym znajdują się dwa albumy: „ 4/6 ” oraz „ Taka moja ”. Koncerty u boku
Zbigniewa Wodeckiego, Grzegorza Turnaua, Kuby Badacha, Doroty Miśkiewicz w projekcie „Śrubki”
Michała Jurkiewicza. W serialu „ Druga szansa " TVN użyczyła swojego głosu aktorce Małgorzacie
Zajączkowskiej śpiewając standardy muzyki jazzowej. W ostatniej edycji programu X-Factor doszła do
ścisłej piątki w domu jurorskim Tatiany Okupnik. 
Gosia ma wyjątkowo dobry kontakt z publicznością. Porywa głosem i czaruje osobowością.
Nagrodzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz przez Miasto Kraków i
Krakowskie Forum Kultury za całokształt pracy artystycznej.

wokal

Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie. Pianista, wokalista. Współpracował z TVN przy realizacji
programów “X-Factor” oraz “Mali Giganci”. W studio SPOT zajmuje się postprodukcją dźwięku do
filmów takich jak Kochaj i tańcz, Wataha, Druga szansa, Zimna wojna, Ikar legenda Mietka Kosza
Posiada charakterystyczny wokal i niebywałą umiejętność gry na instrumentach klawiszowych. Muzyk
o wielkiej intuicji i wiedzy.

piano | wokal 

gitara
Renomowany gitarzysta, realizator dźwięku. Koncertował m.in. Renatą Przemyk oraz zespołem
programu Szymon Majewski Show. Jest także odpowiedzialny za realizację dźwięku do seriali i innych
produkcji TVN, akompaniator w programie X Factor. Muzyk o wielkiej wiedzy i intuicji. 

saksofon
Charyzmatyczny saksofonista, człowiek naładowany mnóstwem pozytywnej energii, muzyk sesyjny,
jazzowy, klubowy, eventowy i teatralny. Od 1987 współpracuje z wieloma znanymi i lubianymi
zespołami i muzykami, m.in. Andrzej Zaucha, Grzegorz Ciechowski, Dekiel, Kultura, Siedem, Sztywny
Pal Azji, Kabaret pod Wyrwigroszem, Formacja Nieżywych Schabów, Aga Dyk, Marcin Jajkiewicz,
Janusz Radek 

kontrabas | gitara basowa
Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie, w klasie kontrabasu, muzyk o dużym doświadczeniu
symfonicznym i jazzowym. W latach 1985–1997 solista Orkiestry PR i TV w Krakowie. Dokonał licznych
nagrań muzyki symfonicznej i filmowej. Współpracował z gwiazdami polskiej estrady: Grzegorzem
Turnauem, Włodzimierzem Młynarskim, Januszem Radkiem, Włodzimierzem Korczem,  oraz  z Markiem
Grechutą. Jego kunszt gry na instrumencie zawsze wzbudza zainteresowanie i stąd liczne zaproszenia do
udziału w koncertach jak i w nagraniach niezliczonej ilości płyt.

 
 
 perkusja

Absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach na wydziale jazzu i muzyki rozrywkowej .
Doświadczony perkusista. Laureat prestiżowych festiwali: Jazz Juniors, Sax Club Gdynia, Pomorska
Jesień Jazzowa, Rura Live Wrocław, Jazz Nad Odrą. Brał udział w festiwalach: Gdynia Summer Jazz
Days, Tenis Jazz Festiwal, Starzy i Młodzi Jazz w Krakowie, Oleśnica Jazz Festiwal i wielu innych. Jako
muzyk sesyjny współpracuje z wieloma zespołami i muzykami, jak: P.M.Electric Quartet, Wojciech
Klich, Krzysztof Zalewski, Marek Piekarczyk, Marek Raduli, Jacek Dewódzki, Piotr Cugowski, Ziyo,
Witek Muzyk Ulicy.
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Dysponujemy własnym sprzętem i oświetleniem sceny.

Repertuar może być dobrany na indywidualne
zamówienia i potrzeby.

Oferujemy możliwość zamówienia JINGLi muzycznych.

Gramy wyłącznie na żywo.

Długość koncertów jest dostosowywana do potrzeb klienta.

Występujemy od duetu po siedmioosobowy skład.
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Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. 

Odpowiemy na wszystkie pytania 
Zapraszamy do kontaktu 

https://www.youtube.com/watch?v=ZQJ9CXklwrA

Oferujemy oprawę muzyczną przyjęć weselnych na terenie
całego Kraju. Jeśli Chcecie, aby muzyka na Waszym
przyjęciu była niezapomniana i jedyna w swoim rodzaju to
ta ferta jest dla Was.   Znamy się na tym !

kliknij poniżej i przekonaj się sam.


