
Niech żyje bal, Wariatka tańczy, Nie żałuję, Dni których nie

znamy, Nie dokazuj, Małgośka.

 

Znane melodie, znane teksty w nowych aranżacjach, z

nowymi brzmieniami. 

Oferujemy jedyny taki projekt, który dostarczy słuchaczom

wyjątkowych wrażeń. 

Koncert składa się z największych przebojów, które

publiczność uwielbia śpiewać razem z nami. 

I to właśnie lubimy najbardziej.

 

Prezentujemy nową odsłonę znanych i lubianych piosenek

Agnieszki Osieckiej i Marka Grechuty. 

 

 

Agnieszka Osiecka  /  Marek Grechuta 
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Gosia Markowska wokal
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.

Grzegorz Sieradzkipiano | wokal
Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie. Pianista, wokalista. Współpracował z TVN przy realizacji programów “X-

Factor” oraz “Mali Giganci” akompaniując dzieciom podczas ich występów. 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.

Grzegorz Koniarz 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. 

Marek Krupa " Krupiszon "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 

Józef Michalik 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.

 
 
 

Bartek " Roju " Rojekperkusja
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.

Tak o nas piszą: " Muzycy wchodzący w skład zespołu, to
najwyższej klasy profesjonalni artyści, z dużym

doświadczeniem scenicznym. Łączy ich miłośc do muzyki. " 
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Czas koncertu: ok. 1 h 30 min. w jednej lub w dwóch odsłonach.
 

Dysponujemy własnym nagłośnieniem i oświetleniem (dotyczy
kameralnych scen).

 
Wymagana zewnętrzna obsługa techniczna w przypadku

dużych scen koncertowych.
 

Występujemy w 6-osobowym składzie: wokal, piano-wokal,
gitara, saksofon, bas-kontrabas, perkusja. 

 
Odwiedzamy kameralne i duże sceny koncertowe,

powiększając skład o instrumenty smyczkowe, perkusyjne oraz
sekcje instrumentów dętych.

 
Wymagana garderoba.

 
Warunki finansowe uzgadniamy indywidualnie biorąc pod

uwagę odległość oraz transport.
 

Zapraszamy do współpracy. 
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Co nas wyróżnia? 

Przede wszystkim wysoki poziom

artystyczny, pełen profesjonalizm

oraz świetny kontakt z

publicznością




