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"Śpiewajcie Aniołowie"
To tytuł koncertu Bożonarodzeniowego. 

W tym świątecznym okresie proponujemy wspólne kolędowanie. Zagramy
najpiękniejsze polskie kolędy, nie zabraknie piosenek świątecznych, które

przypominają nam o nadchodzących Świętach Bożego Narodzenia. Usłyszycie
średniowieczne pastorałki, które z pięknymi tekstami przetrwały do dziś. Dzięki
muzyce, stworzymy niezapomniany nastrój. Podczas koncertów świątecznych
publiczność to Anioły, które zawsze z entuzjazmem odpowiadają na zawołanie

"Śpiewajcie Aniołowie " i razem z nami uczestniczą w koncercie, po którym trudno się
rozstać.

Wśród nocnej ciszy, Dzisiaj w Betlejem, Mizerna cicha, Oj Maluski, Przy onej górze,
Cicha noc czy Jingle Bells i wiele innych, które cieszą i wzruszają. Proponujemy
własne aranżacje, ciekawe brzmienia i wspólną radość z muzykowania. Projekt

świąteczny cieszy się dużą popularnością. Wykonujemy go m.in. podczas firmowych
wieczorów opłatkowych, jak również w pięknych przestrzeniach Kościołów oraz

Katedr, gdzie w naturalnej akustyce repertuar świąteczny brzmi wyjątkowo.
 



Członkowie zespołu Gosia Markowska Band

Kliknij poniżej, by dowiedzieć się więcej 
www.gosiamarkowskaband.pl
https://www.facebook.com/GosiaMarkowskaBand

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. 

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.

Renomowany gitarzysta, realizator dźwięku. Koncertował m.in. z 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.  

Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie, w klasie kontrabasu, muzyk o dużym doświadczeniu
symfonicznym i jazzowym. 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. 

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.  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. 

Grzegorz Sieradzki 
piano, chórki  

Marek Krupa "Krupiszon"
saksofon

Grzegorz Koniarz
gitara

Bartek "Roju" Rojek
perkusjai

Józef Michalik
kontrabas-bas

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.
 

Gosia Markowska
wokal



Długość koncertu ustalamy wspólnie z klientem. 
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. 
 

e-mail: markowskimm@poczta.fm+48 504 084 218


