






rrooggeerroo@gmail.com
Tel.: 600 224 878

facebook.com/againgroup

Zespół aGain powstał w Krotoszynie. Grają mocnego ale melodyjnego rocka z ciężkimi gitarowymi riffami 
opartego o profesjonalną i żywiołową sekcje rytmiczną. Charakterystyczne dla zespołu jest połączenie 
mocnego i melodyjnego głosu wokalistki z charyzmatycznym i dojrzałym wokalem basisty. Kapela 

zadebiutowała na scenie u boku zespołu aktora Pawła Małaszyńskiego "Cochise". aGain koncertował w wielu 
miastach Polski zyskując pochlebne opinie publiczności. 

Ostatni czas to niewątpliwa przyjemność uczestniczenia w trasie trójmiejskiego składu "Milczenie Owiec", 
koncerty w Jarocinie, zaproszenie na największy w Polsce zlot aut amerykańskich American Cars Mania oraz 

występ na jednej scenie z zespołem VIDEO oraz LUXwystęp na jednej scenie z zespołem VIDEO oraz LUXTORPEDA.

Członkowie zespołu otwarcie przyznają, że nie uciekają od grania coverów inspirujących zarówno sam zespół jak 
i publiczność, która pojawia się na ich koncertach. Są to utwory zarówno Polskich zespołów takich jak Acid Drinkers, 
Milczenie Owiec, Ania Rusowicz czy Ewa Farna jak również standardy takie jak Led Zeppelin, Guano Apes czy 

Rage Against the Machine.
Komponowanie i granie muzyki to dla nich hobby, rozrywka i zabawa, która ma tworzyć atmosferę i uszczęśliwiać nie 

tylko muzyków ale i wszystkich tych którzy chcą choć na chwile wpaść w wir rock'n rolla. 
Wszyscy pracują zawodowo a każdą wolną chwile starają się poświęcać na to co im " w duszy gra" :) Żywa sekcja Wszyscy pracują zawodowo a każdą wolną chwile starają się poświęcać na to co im " w duszy gra" :) Żywa sekcja 
rytmiczna w połączeniu z ciężką gitarą oraz charakterystycznym melodyjnym wokalem tworzą obecny klimat kapeli. 



www.bank-gruparockowa.pl

promocją grupy i organizacją występów zajmuje się 
Fundacja WADERA z Wrocławia:
tel. +48 505 501 020 (biuro)
tel. +48 601 724 199 (manager) 
e-mail: fundacja@wadera.org

facebook.com/gruparockowabank

Grupa rockowa BANK powstała w 1980r. w Środzie Śląskiej k. Wrocławia. Pierwszy skład tworzyli muzycy wywodzący się 
z różnych formacji rockowych Wrocławia, Warszawy i Poznania. W latach 80. grupa BANK była w muzyce rockowej 
wzorem dla wielu polskich grup rockowych. Bank był i nadal jest kuźnią talentów - pierwsze szlify zdobywali w nim tacy 
artyści jak, m.in. współzałożyciel grupy Marek Biliński.  Pierwszym dużym sukcesem zespołu było trzecie miejsce na VIII 
ogólnopolskim konkursie Polskiego Radia. Udział w dużych imprezach muzycznych: „Rock Session”, „Rockorama”, czy 
„Dyskoteka Gigant” w katowickim „Spodku” zawiodły BANK do Opola, gdzie w 1981r. zaprezentowała się festiwalowej 
publicznościpubliczności na koncercie „Rock Opole”. W październiku 1981r. wydana została płyta „Jestem panem świata”, która 
wkrótce stała się „Złotą Płytą”. W 1982 r. nagrano nowy album „Ciągle ktoś mówi coś” i „Mija czas”. 

Różne bolesne przemiany geopolityczne w naszym kraju spowodowały, że grupa BANK wyemigrowała do Europy 
Zachodniej, gdzie z sukcesami nieustannie koncertuje na tym niezwykle wymagającym rynku muzycznym.
Oprócz koncertów BANK prowadzi jednocześnie warsztaty muzyczne dla młodych rockmanów w Berlinie. 

BANK powrócił, by znowu koncertować w naszym kraju. Najnowszy przebój BANK-u to utwór „Weź mnie w ramiona”, 
pnący się na listach przebojów. Dużą część twórczości muzyków BANK-u w tym utwór „Weź mnie w ramiona” można 
również obejrzeć w formie teledysków na kanale YouTube. Ten niesamowity zespół o praktycznie niezmienionym 
składzie i ogromnym scenicznym doświadczeniu ciągle zachwyca widownię swoim niesamowitym muzycznym 
kunsztem.



Marek
Tel: +48 880 157 157
e-mail : d.dekret@o2.pl

Adam
Tel: +48 501 600 263

www.de-kret.pl
www.facebook.com/DeKret

DeKret powstał jesienią 2014 roku w Warszawie. Trzon zespołu tworzą muzycy wywodzący 
się z Syndromu Kreta, zespołu grającego nazwany przez siebie gatunek „kardio-rock” czyli 
„ostrego brzmienia podnoszącego ciśnienie”. Wróciliśmy do korzeni klasycznego hard rocka ze 
wwspółczesnymi brzmieniami i żywiołowymi elementami własnej interpretacji. Kompozycje, teksty i aranżacje to 
kombinacja wszelkich naszych fascynacji różnymi gatunkami rocka lat 80tych i 90tych ubiegłego wieku. Inspirację 
do tego aby pokazać nasz aktualny pomysł na muzykę czerpiemy z twórczości między innymi Whitesnake, Van 
Halen, TOTO, czy mistrza nastrojowych ballad jakim był Gary Morre. Słowami opisujemy współczesny świat widziany 
oczami wrażliwych ludzi. Jesteśmy kapelą zależną od wszystkich naszych fanów dla których jesteśmy i tworzymy. 
PPamiętajcie o nas i promujcie naszą muzykę na organizowanych przez Was imprezach z przesłaniem, że „stary dobry 
hard-rock nigdy nie umrze – póki my żyjemy”!

• Kondor
• Adam
• Dżunior
• Robert (Roger J. Hoogs) 

















www.adam-bartos.com

NOWY LĄD
DZIECI KWIATY
NALEPA PROJECT

ADAM BARTOŚ     
Blues Jazz Folk Rock                                           

Zapraszamy do kontaktu!







+ 48 530 070 274, e-mail: piotr_tomala@wp.pl
www.freeaccordions.com

       www.facebook.com/freeaccordions
       www.youtube.com/user/thetropper666

Free Accordions – trio akordeonowe powstało w 2010 roku przy 
Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina 

w Warszawie. Członkowie zespołu to jedni z najwybitniejszych 
akordeonistów młodego pokolenia w Polsce.

Trio prezentuje ogromne możliwości barwowe i techniczne akordeonu. 
Jego nieobliczalne i piękne brzmienie oraz repertuar wykonywany przez 
zespół zapewniają niespotykany, trzymający w napięciu klimat koncertu.

Od początku swojej działalności artyści wykonali blisko 200 koncertów w 
Polscei za granicą. Występowali na prestiżowych festiwalach muzycznych, 
m.in. Warszawa Singera 2010 i 2012, Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej 
w Giżycku 2010 i 2012, XL Warszawska Jesieni Poezji 2011;, "Królewskie Arkady 
Sztuki 2012", Octobre Musical de Carthage 2012 Kartagina / Tunezja, 

Konzert am Bachdenkmal 2016 Lipsk / Niemcy



TRIO SIESTA

SKŁAD ZESPOŁU:

KONTAKT

www.triosiesta.pl
kontakt@triosiesta.pl

Edyta Czerniewicz - 

Ewa Juszczyk- Kowalkowska - 

Julia Ziętek - 

Profesjonalna oprawa muzyczna w najlepszym stylu na takie wydarzenia jak: 





Kwartet Acceso

JUSTYNA TARNOWSKA - SKRZYPCE. Uczestniczka wielu konkursów, kursów i lekcji 
mistrzowskich w klasach profesorów takich jak: K. Jurecka, P. Pławner, S. Kravchenko, 
T. Tomaszewski, M. Rezler-Niesiołowska. Współpracowała z Symfonią Varsovią. Solistka, 
kameralistka, muzyk symfoniczny, laureatka ogólnopolskich konkursów i festiwali. Wielokrotnie 
koncertowała w kraju i zagranicą. 
ANNA PALUCH - ALTÓWKA. Kameralistka, muzyk symfoniczny. Występowała z takimi 
gwiazdami jak Nigel Kennedgwiazdami jak Nigel Kennedy, Coma, Piotr Rubik, kilkakrotnie zapraszana do telewizji, m.in. 
do udziału w Sylwestrze z Polsatem i Sabacie Czarownic. Wieloletnia koncertmistrz grupy a
ltówek Cameraty Scholarum, z którą koncertowała m.in. w Austrii, Anglii, Holandii, Niemczech, 
na Ukrainie, Węgrzech oraz we Włoszech.
SZYMON CISZEWSKI - WIOLONCZELA. Od najmłodszych lat szlifował umiejętności 
na kursach muzycznych i warsztatach, m. in. w klasie R. Jabłońskiego czy A. Geberta. Muzyk 
Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej. Zapalony kameralista, swój czas dzieli między kilka 
różnych zespołóróżnych zespołów, jeden z nich założył sam 2 lata temu. Wszechstronnie uzdolniony, studiuje również 
na Akademii Morskiej w Gdyni kierunek Nawigacja. Członek Orkiestry Hanza Duo 
ARKADIUSZ FARKOWSKI - AKORDEON. Absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie fortepianu. Laureat 
konkursów solowych oraz kameralnych, przesłuchań o szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym m.in w Gdańsku, Krakowie, 
Paryżu i Berlinie. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wielokrotnie występował w kraju i za granicą (Niemcy, 
Francja, Bułgaria, Włochy).

Zespół posiada bogaty i zróżnicowany repertuar, od baroku przez klasycyzm, romantyzm, tanga argentyńskie, muzykę filmową aż po 
współczesną klasykę i rozrywkę. Wykonuje własne i znane aranżacje lubianych utworów klasycznych i popularnych. Cztery osobowości, 
cztery charaktery oraz wieloletnie doświadczenie tworzy wyjątkowo żywiołowy, pełen ekspresji, emocji oraz profesjonalny zespół który 
uświetni swoim występem każdą uroczystość. Jesteśmy otwarci na nowe projekty i przygody muzyczne, zapraszamy do kontaktu.

KWARTET ACCESO tworzą cztery osobowości i instrumenty: skrzypce, altówka, wiolonczela i akordeon. Powstał dzięki 
czwórce studentów i absolwentów Akademii Muzycznej w Gdańsku, którą połączyła przyjaźń oraz miłość do muzyki i wspólnego 
muzykowania. 

e-mail: kwartetacceso@gmail.com
nr kontaktowy: 607 701 826



Potrzebujesz profesjonalnej oprawy muzycznej?

Tel.: 533 644 889, 516 495 921, kwartet.lodz@gmail.com 

www.apollostringquartet.eu

Dobrze traiłeś! Apollo String Quartet to profesjonalni muzycy z doświadczeniem, którzy staną na 
wysokości zadania. Zapewniamy wysokiej jakości oprawę muzyczną na terenie całej Polski. 

Na skrzypcach, altówce i wiolonczeli w łódzkiej formacji Apollo String Quartet grają absolwentki 
akademii muzycznych, muzycy z ogromnym doświadczeniem solowym i zespołowym. Nasz kwartet 
smyczkowy koncertował zarówno w kraju jak i za granicą m.in. w Pradze, Wiedniu czy Berlinie. 
Członkinie zespołu mają bogate doświadczenie w oprawie muzycznej ślubów, wesel, bankietów, eventów 
oraz imprez okolicznościowych. Apollo String Quartet wykonuje muzykę klasyczną oraz rozrywkową, 
z pz powodzeniem zastąpiony może być przez niego organista podczas ceremonii zaślubin, aby wydarzenie 
to było szczególnie piękne i wyjątkowe. Obecnie w skład zespołu wchodzą dwie kobiety oraz dwoje 
mężczyzn





facebook.com/erlendisquartet

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Erlendis Quartet jest obecnie, bez wątpienia, jednym z najwybitniejszych klasycznych 
zespołów gitarowych na świecie!” Ivo & Sofia Kaltchev

W październiku 2013 roku czworo młodych muzyków z Poznania założyło kwartet gitarowy, w krótkim czasie 
zdobywając opinię jednego z najciekawszych zespołów kameralnych młodego pokolenia. Od tego czasu wspólna 
ścieżka artystyczna wiedzie ich przez całą Europę. Ciekawe interpretacje, starannie dobrany repertuar i perfekcja 
wykonawcza - to nimi zaskarbili uczucia publiczności m.in. w Niemczech, Danii, Włoszech, Polsce oraz na Łotwie 
i Ukrainie. Kwartet z radością koncertuje zarówno w wielkich salach, jak NOSPR w Katowicach i w wielu 

mniejszych miejscowościach, spotykając się z ciekawą nowych doświadczeń publicznością. 

Uznanie melomanów idzie w parze z osiągnięciami konkursowymi, wśród których znalazły się laury 
w Olsztynie, Bydgoszczy oraz zwycięstwo i nagroda publiczności w Międzynarodowym Konkursie Muzyki 

Kameralnej w Aschaffenburgu (Niemcy). 

„Byłem pod wielkim wrażeniem ich niesamowitej muzykalności” 
prof. Sergio Assad 

„Zespół zachwycił mnie niesamowitą świeżością, wręcz młodzieńczą buntowniczością muzycznych 
kreacji. Pomyślałem: nareszcie muzyka jakiej mam ochotę słuchać!” 

prof. Marek Zieliński
EErlendis z j. islandzkiego oznacza poza granicami – aby przekraczać nowe granice, kwartet stale 
dokształca się, obecnie studiując w Królewskiej Akademii Muzycznej w Kopenhadze (Dania).

Erlendis Quartet



The Future Starts Now





































Misz-masz wokalu, gitary i elektroniki 
w podwodnym tunelu czasoprzestrzennym

www.bleachmusic.net











Zespół GHETTO ma na swym koncie udziały w wielu znanych w Polsce imprezach muzycznych, jest zdobywcą 
pierwszych nagród  na Festiwalach „ Ku Przestrodze” im. Ryśka Riedla w Chorzowie, „ Koło Bluesa Festiwal”w Kole, 

„Unique Rock Festiwal” w Morągu itp.
Ma na swym koncie wydany w 2012 roku album pt. „Świat w którym przyszło Ci żyć”.

Jesienią 2016 grupa rozpocznie pracę nad rejestracją nowego materiału na swoją drugą płytę. Koncerty 
GHETTO to niepowtarzalne misterium przywołujące czasy największych klasyków grania w trio.

GHETTO

Skład zespołu:
Irek Grzebielucha - guitars, voc.
Michał Usdrowski - drums,

Zbyszek Stankiewicz - bass, backing voc.

Ghetto to zespół stworzony z pasji do poszukiwań nowoczesnej formuły rocka 
i charakterystycznego dla siebie brzmienia.

www.facebook.com/ghetto.trio



Z ZESPOŁEM

Jazz, blues, poezja śpiewana – autorska mieszanka stylów. 
Teksty, które bawią i wzruszają. Energia i  refleksja. 

Tak można opisać koncerty Basi Kawy z zespołem.
Basia Kawa – wokalistka, skrzypaczka, autorka piosenek.
AArtystka obdarzona niezwykle ciepłą barwą głosu i charyzmatyczną osobowością 
sceniczną. W 2012 roku rozpoczęła karierę solową, rok później nagrała autorską płytę 
"Małe szczęście". Jej piosenki zachwycają optymistycznymi tekstami oraz energiczną 
muzyką, co zaskakuje wobec tak łagodnego połączenia instrumentów: skrzypce, 
altówka, gitara, gitara basowa oraz cajon. Zespół tworzą profesjonaliści, absolwenci 
Akademii Muzycznej w Gdańsku.

Więcej informacji:

       facebook.com/basiakawazzespolem

Kontakt:
basiakawamusic@gmail.com
 tel. 696-150-703



www.holeviaters.pl
holeviaters.concert@gmail.com 

Tel.: 603 801 922 

facebook.com/holeviaters

youtube.com/Holeviaters

HOLEVIATERS – polski zespół, charakteryzujący się niecodziennym połączeniem szeroko 
pojętej muzyki folk z brzmieniem swingowych standardów, ballad jazzowych. 
Repertuar zespołu oparty jest na utworach muzyki Łuku Karpat zaaranżowanych na 
styl rozkwitającego w latach 30-40 swingu i jazzu. Otwartość na poszukiwania 
inspiracji kieruje grupę w zaskakujące kojarzenie utworów z odmiennych sobie 
gatunków. Doszukując się podobieństw w harmonii, linii melodycznej sprytnie 
spajają spajają ze sobą tradycyjną muzykę ludową ze znanymi amerykańskimi 
kompozycjami jazzowymi . Niebywały warsztat gry instrumentalnej
 połączony z charyzmatycznym, żywiołowym folklorem daje poczucie 
ciągłej tanecznej euforii. Poprzez muzykę i wizerunek lansowany na 
złotą epokę tych gatunków, grupa zabiera w podróż do przeszłości 
wszystkich pasjonatów dalekich wypraw.

Założycielami grupy HOLEVIATERS są Anna Malacina – Karpiel 
((wokalistka zespołu) oraz Krzysztof Czech (skrzypek). Grupa 
powstała w 2013r. Towarzyszą im Bartłomiej Stuchlik, Łukasz 
Walczak, Zbyszek Bałdys i Janusz Korczyk. 

W 2015 roku wydał swoją pierwszą płytę "sing sing 
folk&swing". Znajduje się na niej klasyka muzyki 
jazzowej, tradycyjne utwory pochodzące 
z Łuku Karpat a także własne kompozycje.



www.bartnicky.com
bogdan@bbgroupagency.com

Zespół Bartnicky to projekt muzyczny, który powstał na początku 2011 roku. Na jego czele stoi skrzypek 
i wokalista Bogdan Bartnicki, urodzony na Zaolziu w czeskich Beskidach.

Członkowie zespołu to ludzie kochający i grający różne gatunki muzyki, których połączyła chęć stworzenia 
czegoś nowego i oryginalnego. W efekcie powstała muzyka zawierająca w sobie góralski pazur, rockową 

gitarę, nowoczesne klawisze, i wiele innych folkowych klasycznych instrumentów i brzmień.

Zespół nagrał narazie swoją pierwszą demo płytę, na ktorej są takie hity jak: Powiedz mi rzeko, 
Serce bych oddoł, Nasza muzyka, do których zostały nagrane również teledyski i zapraszamy do 

ich obejrzenia na kanale youtube.

FB/BARTNICKY BAND 607 342 223

YT/BARTNICKY BOGDAN@BBGROUPAGENCY.COM

Bartnicky to niesamowita radość 
i energia na scenie. To i ogromna 

charyzma wokalisty powoduje, że nikt 
nie przejdzie koło tej muzyki obojętnie.



Kochani, śpiewam, 
tańczę, prowadzę imprezy, 
biesiadę, jeżeli tylko macie ochotę 
sięgnąć po utwory i prace w moim wykonaniu, 
to serdecznie zapraszam :) 

Bozena Mielnik Band
.

biuro.czarnydiament@gmail.com

+48 535 990 016
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