KONCERTY  I  KABARETY:  
  

SKRZYPACZKA - Agnes Violin (Agnieszka Flis)
Skrzypaczka, prekursor oraz twórca spektakularnych widowisk
muzycznych, gdzie główną role grają̨ jej autorskie diamentowe
skrzypce elektryczne. Idąc z „duchem czasu” postawiła na fuzję
swych klasycznych umiejętności gry na instrumencie z
najnowszymi światowymi trendami kreowania artystycznych
doznań . Po ukończeniu łódzkiej Akademii Muzycznej związana
była z Filharmonią Łódzką i zespołami kameralnymi. Poszukując
wciąż̇ nowych możliwości interpretacji muzyki wybrała karierę̨
solową. Stworzyła pierwszą w Polsce formację muzyczno-
taneczna,̨ gdzie główną rolę grają̨ jej autorskie diamentowe
skrzypce elektryczne. Podczas swojego show z grupą taneczną
wciela się̨ w różne rolę łącząc ze sobą̨ skomplikowaną technikę̨
jednoczesnego tańca i gry na skrzypcach. Jest muzykiem
wszechstronnym, wyróżniającym się̨ niesłychaną umiejętnością̨
gry w różnych stylach od klasyki, poprzez pop, jazz, folk oraz
improwizacje muzyki klubowej. Jej show to bardzo dynamiczne, wirtuozerskie i
zróżnicowane aranżacje muzyki pop, filmowej oraz musicalowej w niebanalnej oprawie.

DJ

Bogata dyskografia. Dobra znajomość utworów polskich i zagranicznych, zarówno tych
starszych jak i nowych.
Na scenie klubowej od 1997 r. Bardzo dobrze odnajduje się na imprezach klubowych jak i
dużych wydarzeniach eventowych. Cechuje go duża dawka muzycznej energii, którą
skutecznie zaraża słuchaczy. Potrafi stworzyć płynność muzyczną, łącząc ze sobą różne
utwory muzyczne, dodając efekty dźwiękowe, sample.

  
  
  
  
  
  
  
  

Jesteśmy w stanie zapewnić każdy kabaret oraz zespół czy
wokalistę sceny polskiej. Przykładowe realizacje
KABARET MŁODYCH PANÓW

KABARET KOŃ POLSKI

KABARET POD WYRWIGROSZEM

KABARET K2

JERZY KRYSZAK

RAFAŁ RUTKOWSKI

KABARET SMILE

KACPER RUCIŃSKI

KATARZYNA PIASECKA

KABARET PARANIENORMALNI

JUSTYNA STECZKOWSKA - akustycznie fortepian, skrzypce, wokal
  

  

                            

ASTEYA DEC & ADAM DRZEWIECKI
  

                              

MAGDALENA TUL

  

Polska  piosenkarka,  kompozytorka  i  autorka  tekstów,  reprezentantka  Polski  podczas  56.  Konkurs  
Piosenki  Eurowizji  w  2011roku.  

  
  
  
  
  
  

SYLWIA GRZESZCZAK
Wokalistka, kompozytor, autorka tekstów ... jednym
słowem człowiek orkiestra ...
Największe hity "Co z nami będzie", "Nowe szanse" czy
"Mijamy się"

  
  
  
NATALIA SZROEDER I LIBER

Wokalistka. Od dzieciństwa obracała się w kręgach artystycznych.
W 2011 roku wygrała znany program telewizyjny „Szansa na
sukces” śpiewając utwór „Cicha woda” Maryli Rodowicz. Krótko
po jej pierwszym solowym singlu, ukazał się duet nagrany z
Liberem, pt. „Wszystkiego na raz”, który otworzył drzwi do
licznych programów i wydarzeń telewizyjnych, a przede
wszystkim do najważniejszych festiwali muzycznych w kraju
(Sopot Top Trendy, Sopot Top of the Top, Eska Music Awards,
Lato Zet i Dwójki, Sabat Czarownic, Festiwal Piosenki
Rosyjskiej).

FRESHBACK - zespół coverowy

Odpowiedni dobór repertuaru. Szeroki wachlarz piosenek
polskich i zagranicznych w różnych stylach i
gatunkach muzycznych. Muzyka grana jest w
100% na żywo przez doświadczonych muzyków.
Utwory te sprawdziły się na wielu imprezach,
które zespół FRESHBACK zagrał na polskich i
zagranicznych scenach Zdobyte
doświadczenie oraz doskonały sprzęt
muzyczny i nagłaśniający powodują, że zespół
FRESHBACK brzmi świetnie i wyraźnie w
każdym miejscu.

  
  
  
  
  
  
  
ZESPÓŁ MARTYNA I MAKS

Martyna uczy się w Szkole Muzycznej
II stopnia w Tarnowie na wydziale
instrumentalistyki jazzowej w klasie
fortepianu. Swoje umiejętności
wokalne doskonali w Studio Rocka
Pawła Mazura w Tarnowie oraz w
Centrum Sztuki Wokalnej w
Rzeszowie.
Na gitarze towarzyszyć jej będzie
Maks, który również uczy się w Studio
Rocka Pawła Mazura.
Podczas dzisiejszego wieczoru
wykonają dla Państwa kilkanaście
utworów, a wśród nich będą zarówno
starsze, znane przeboje, jak również
współczesne kompozycje.

  

