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TECHNIKA ESTRADOWA



Agencja Artystyczna  D¥BROWSKI MUSIC  zajmuje siê kompleksow¹ 

realizacj¹ koncertów, wydarzeñ artystycznych, bankietów firmowych, 

imprez plenerowych, imprez okolicznoœciowych, dni miast oraz innych 

wydarzeñ. G³ówn¹ specjalnoœci¹ agencji jest realizowanie koncertów 

oraz wystêpów artystycznych na konkretne zlecenie. 

Agencja wspó³pracuje z artystami polskiej sceny rozrywkowej. W swojej dotychczasowej 

dzia³alnoœci mieliœmy okazjê przygotowywaæ muzykê do gali rozdania nagród m.in. dla Gazety 

Wroc³awskiej, TVP oraz kilkudziesiêciu firm prywatnych. Œwiadczymy równie¿ us³ugi w zakresie 

profesjonalnego oœwietlenia oraz nag³oœnienia wydarzeñ. 

Ka¿de zlecenie realizujemy z pasj¹ i zaanga¿owaniem.

Z przyjemnoœci¹ odpowiem na wszystkie zapytania ofertowe!

Zapraszam do wspó³pracy,



Rudi Schuberth i Klos & Dabrowski Big Band

Oferujemy Pañstwu niezwyk³y koncert najwiêkszych hitów Wa³ów 

Jagielloñskich -  „Córka Rybaka”, „Monika, dziewczyna ratownika”, 

„Wars wita was”, „Tylko mi ciebie brak” i wiele, wiele innych przebojów

w wykonaniu Rudiego Schubertha, Tadeusza Leœniaka oraz orkiestry 

K³os & D¹browski Band.

RUDI  SCHUBERTH
Piosenkarz, autor tekstów, kompozytor, satyryk, 

showman. Wspó³twórca kabaretu TEY. 

TADEUSZ LEŒNIAK
Muzyk, aran¿er, kompozytor, pianista 

legendarnej formacji Wa³y Jagielloñskie.



Klos & Dabrowski Big Band

K³os & D¹browski Band to formacja, której za³o¿ycielami s¹ 

saksofonista Jaros³aw D¹browski oraz trêbacz £ukasz K³os. 

Liderzy zespo³u znani s¹ z kilkuletniej wspó³pracy z amerykañskim 

gitarzyst¹ oraz kompozytorem Mikiem Russellem.  

Zespó³ sk³ada siê z dziesiêciu profesjonalnych instrumentalistów – trzyosobowej sekcji rytmicznej 

oraz siedmioosobowej sekcji dêtej. Formacja ma w swojej ofercie koncerty realizowane z udzia³em 

wokalistów polskiej i zagranicznej sceny muzycznej.

Koncerty K³os & D¹browski Band to muzyczne show, oparte na znakomitych aran¿acjach utworów 

swingowych, funkowych, bluesowych oraz popowych. Zespó³ ma w swoim repertuarze równie¿ 

koncerty tematyczne, oparte na œwiatowych przebojach muzyki rozrywkowej.

K³os & D¹browski Band oferuje: 
 pe³nowymiarowe koncerty z przebojami muzyki polskiej oraz zagranicznej,

oprawê muzyczn¹ gali firmowych, bankietów oraz innych wydarzeñ.

•

•



Dabrowski Band

„D¹browski Band" - to formacja utworzona przez saksofonistê Jarka 

D¹browskiego z myœl¹ o wymagaj¹cych eventach. Oferta skierowana 

jest g³ównie do organizatorów imprez firmowych, bankietów, gal 

firmowych oraz innych wydarzeñ wymagaj¹cych profesjonalnej obs³ugi 

muzycznej.

Do ka¿dego zapytania ofertowego podchodzimy indywidualnie, przedstawiaj¹c klientowi konkretn¹ 

propozycjê muzyczn¹, która obejmuje (sk³ad zespo³u wraz z technik¹ sceniczn¹ oraz repertuarem).



Brass Band Orchestra

„Brass Band Orchestra” to dwunastoosobowy zespó³ dêty 

z rozbudowan¹ sekcj¹ perkusyjn¹ – doskona³a alternatywa dla 

klasycznych orkiestr dêtych. W swoim repertuarze posiadaj¹ dziesi¹tki 

utworów marszowych oraz dixielandowych.

Formacja idealnie sprawdzi siê do poprowadzenia parady, przemarszu czy barwnego korowodu. 



Damy Rocka

Mamy zaszczyt zaprezentowaæ Pañstwu koncert z³o¿ony z przebojów 

najwiêkszych polskich i swì iatowych Dam Rocka w wykonaniu Nikoli 

Wardy oraz zespo³u.

Prezentujemy szeroki przekrój utworów Tiny Turner, Amy Winehouse, Kory, Beaty Kozidrak, 

a tak¿e najstrojowe ballady Shakiry, Madonny, Dolly Parton.  Nie zabraknie energetycznych 

klasyków z repertuaru Jennifer Lopez, Glorii Estefan, Donny Summer czy The Pointer Sisters.

Zespó³ wystêpuje w dziesiêcoosobowym sk³adzie: gitary, gitara basowa, flet poprzeczny, 

instrumenty klawiszowe, perkusja, perkusjonalia oraz sekcja dêta. 



Cookie Band

Zespó³ Cookie Band  sk³ada siê z zawodowych muzyków, którzy swoje 

wykszta³cenie zdobywali na akademiach muzycznych, a doœwiadczenie 

estradowe na koncertach, festiwalach oraz licznych imprezach.

Oferujemy Pañstwu kompleksow¹ obs³ugê balów, bankietów, eventów, karczm biesiadnych, wesel, 

spotkan biznesowych i wszystkich innych wydarzeñ wymagaj¹cych oprawy muzycznej. 

Ka¿dorazowo dobieramy odpowiedni program oraz sk³ad zespo³u aby idealnie dopasowaæ siê do 

charakteru przewidzianej przez Pañstwa imprezy.



Good Band

Good Band to zespó³ z³o¿ony z zawodowych muzyków, specjalizuj¹cy siê 

w oprawach muzycznych: eventów firmowych, bankietów, spotkañ 

towarzyskich oraz innych wydarzeñ wymagaj¹cych muzyki tanecznej na 

wysokim poziomie.

Band dysponuje bogatym repertuarem muzyki polskiej oraz zagranicznej. 

Zapraszamy do wspó³pracy!
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