


































Archetti Orkiestra Kameralna Miasta Jaworzna

„..Radość ze wspólnego muzykowania w połączeniu z niezwykłą pasją wykonawczą 
sprawiają, że występy Archetti są przyjmowane z ogromnym entuzjazmem przez 
melomanów i miłośników kameralistyki. Każdy koncert jest starannie przygotowany,  
a profesjonalne brzmienie orkiestry świadczy o wysokim kunszcie samych 
instrumentalistów, jak i o klasie dyrygenta...” - prof. AM, dr hab. Szymon Krzeszowiec 
– Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach.

Współpracowaliśmy z uznanymi w świecie artystycznym  osobistościami zarówno 
sceny klasycznej, jak i rozrywkowej: Kwartet Śląski, Kaja Danczowska, Marek Nosal, 
Marek Andrysek,Szymon Krzeszowiec oraz HeFi Quartett, Raz Dwa Trzy, Justyna 
Steczkowska, Kroke, Krzesimir Dębski, Ewa Uryga - New York Jazz Collective 
i Marcin Wyrostek. 

„Fantastyczna, stylowa i pełna entuzjazmu. Świetna intonacja, jaka rytmiczna witalność!” 
- Ludo Claesen, kompozytor i dyrygent, wykładowca na Akademii Muzycznej  
w Maastricht. 

Koncertowaliśmy w Niemczech, Szwecji, Austrii i Belgii. Występowaliśmy 
na renomowanych scenach NOSPR w Katowicach i Musikverein w Wiedniu.  
Jesteśmy laureatami prestiżowych nagród w konkursach ogólnopolskich  
i międzynarodowych.

„Archetti jest bardzo wyrafinowaną, dojrzałą muzycznie i technicznie orkiestrą. 
Ma szacunek do muzyki i do publiczności. Zespół wyjątkowo zgrany, muzyka  
w ich wykonaniu jest pełna kolorowych, bardzo wyszukanych brzmień...” - Alexander 
Jimenez, profesor dyrygentury i dyrektor orkiestry Florida State Uniwersity 
College of Music.

Realizujemy koncerty edukacyjne, klasyczne i rozrywkowe, kameralne i symfoniczne.
Gramy na dużych i małych scenach, dla wytrawnych melomanów, ale także i tych, 
którzy po raz pierwszy zetknęli się z muzyką.

www.archetti.pl
e-mail: orkiestra.kameralna@archetti.pl

Tel.: 32 762 91 43, M: 795 465 637



Archetti Orkiestra Kameralna Miasta Jaworzna

„..Radość ze wspólnego muzykowania w połączeniu z niezwykłą pasją wykonawczą 
sprawiają, że występy Archetti są przyjmowane z ogromnym entuzjazmem przez 
melomanów i miłośników kameralistyki. Każdy koncert jest starannie przygotowany,  
a profesjonalne brzmienie orkiestry świadczy o wysokim kunszcie samych 
instrumentalistów, jak i o klasie dyrygenta...” - prof. AM, dr hab. Szymon Krzeszowiec 
– Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach.

Współpracowaliśmy z uznanymi w świecie artystycznym  osobistościami zarówno 
sceny klasycznej, jak i rozrywkowej: Kwartet Śląski, Kaja Danczowska, Marek Nosal, 
Marek Andrysek,Szymon Krzeszowiec oraz HeFi Quartett, Raz Dwa Trzy, Justyna 
Steczkowska, Kroke, Krzesimir Dębski, Ewa Uryga - New York Jazz Collective 
i Marcin Wyrostek. 

„Fantastyczna, stylowa i pełna entuzjazmu. Świetna intonacja, jaka rytmiczna witalność!” 
- Ludo Claesen, kompozytor i dyrygent, wykładowca na Akademii Muzycznej  
w Maastricht. 

Koncertowaliśmy w Niemczech, Szwecji, Austrii i Belgii. Występowaliśmy 
na renomowanych scenach NOSPR w Katowicach i Musikverein w Wiedniu.  
Jesteśmy laureatami prestiżowych nagród w konkursach ogólnopolskich  
i międzynarodowych.

„Archetti jest bardzo wyrafinowaną, dojrzałą muzycznie i technicznie orkiestrą. 
Ma szacunek do muzyki i do publiczności. Zespół wyjątkowo zgrany, muzyka  
w ich wykonaniu jest pełna kolorowych, bardzo wyszukanych brzmień...” - Alexander 
Jimenez, profesor dyrygentury i dyrektor orkiestry Florida State Uniwersity 
College of Music.

Realizujemy koncerty edukacyjne, klasyczne i rozrywkowe, kameralne i symfoniczne.
Gramy na dużych i małych scenach, dla wytrawnych melomanów, ale także i tych, 
którzy po raz pierwszy zetknęli się z muzyką.

www.archetti.pl
e-mail: orkiestra.kameralna@archetti.pl

Tel.: 32 762 91 43, M: 795 465 637























MARCIN BRASSBAND
ORKIESTRA DĘTA WROCŁAW

ORKIESTRA POSIADA W SWOIM REPERTUARZE RÓZNE GATUNKI MUZYCZNE I OFERUJE 
WYSTEPY W PLENERZE, KOŚCIOŁACH ORAZ SALACH KONCERTOWYCH

Marcin Brassband oferuje również oprawę muzyczną dla:

WWW.BRASSBAND.PL

TEL. +48 784 378 020

Orkiestra dęta Marcin Brassband jest jedną z nielicznych, która cieszy się dużą popularnością 
wśród publiczności w województwie dolnośląskim i poza nim.
Marcin Brassband to profesjonalni muzycy grający z pasją polskie i światowe stnadardy 
muzyki rozrywkowej, marszowej, patriotycznej i religijnej.

ŚWIĄT PAŃSTWOWYCH I RELIGIJNYCH

• święta patriotyczne

• oprawa mszy

• procesje

UROCZYSTOŚCI PATRONACKICH 
I OKOLICZNOŚCIOWYCH

• uroczystości strażackie

• uroczystości gminne, powiatowe i miejskie

• dni miast

• pochody, przemarsze

DLA FIRM I KORPORACJI

• jubileusze firm

• jubileusze indywidualne

• biesiady

OSÓB PRYWATNYCH

• uroczystości ślubne

• oprawa obrzędów pogrzebowych

• koncerty na indywidualne zamówienia



MARCIN BRASSBAND
ORKIESTRA DĘTA WROCŁAW

ORKIESTRA POSIADA W SWOIM REPERTUARZE RÓZNE GATUNKI MUZYCZNE I OFERUJE 
WYSTEPY W PLENERZE, KOŚCIOŁACH ORAZ SALACH KONCERTOWYCH

Marcin Brassband oferuje również oprawę muzyczną dla:

WWW.BRASSBAND.PL

TEL. +48 784 378 020

Orkiestra dęta Marcin Brassband jest jedną z nielicznych, która cieszy się dużą popularnością 
wśród publiczności w województwie dolnośląskim i poza nim.
Marcin Brassband to profesjonalni muzycy grający z pasją polskie i światowe stnadardy 
muzyki rozrywkowej, marszowej, patriotycznej i religijnej.

ŚWIĄT PAŃSTWOWYCH I RELIGIJNYCH

• święta patriotyczne

• oprawa mszy

• procesje

UROCZYSTOŚCI PATRONACKICH 
I OKOLICZNOŚCIOWYCH

• uroczystości strażackie

• uroczystości gminne, powiatowe i miejskie

• dni miast

• pochody, przemarsze

DLA FIRM I KORPORACJI

• jubileusze firm

• jubileusze indywidualne

• biesiady

OSÓB PRYWATNYCH

• uroczystości ślubne

• oprawa obrzędów pogrzebowych

• koncerty na indywidualne zamówienia








