Nazywam się Robert Wojciechowski,
Jestem muzykiem, gitarzystą, który funkcjonuje na polskim i
zagranicznym rynku już ponad 10 lat. Doświadczenie zdobywałem m.in.
na kontrakcie muzycznym w USA, współpracując z wieloma muzykami w
Polsce i za granicą, wydając płytę oraz grając setki koncertów w formacie
muzyki coverowej i autorskiej.
Agencja Muzyczna ROBSOUND oferuje profesjonalną obsługę muzyczną
każdego wydarzenia, zapewniając nagłośnienie, oświetlenie, oprawę
muzyczną oraz prowadzenie imprezy.
Zespoły z którymi współpracujemy to najlepsi muzycy, którzy wieloletnią
pracą oraz nauką zdobyli doświadczenie, aby grać dla Państwa i wychodzić
przed oczekiwania klienta.
W ofercie mamy występy solowe, duety, tria oraz pełne zespoły.
W zależności od potrzeb, dobieramy odpowiednich muzyków.
Jeżeli potrzebują Państwo muzyków na swoją uroczystość Agencja
Muzyczna ROBSOUND zapewni kompleksowe rozwiązania. Zasoby takie
jak wiedza doświadczenie i reptuacja pozwalają firmie zapewnić stabilną
pozycję na rynku.
Zaufało mi wiele firm, restauracji, hoteli i prywatnych klientów:
Hotel Iar, Ibis, Estella, Whiskey in The Jar, Bee Jay`s, Dubliner, Sheraton,
Concordia, Barcydzieło, Tanners, Fado Cafe, Novotel, Ogród Smaków, Blue
Note i wiele innych.
Siedziba firmy mieści się na terenie Poznania. Nasze usługi wykonujemy
na terenie całego kraju.
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źródłach:

Google: https://goo.gl/CQ8L8b
Facebook: https://www.facebook.com/agencjamuzycznarobsound/
Strona: http://muzycznyblog.pl/oferta/
Poniżej przedstawiamy oferty naszych zespołów:

Oferta muzyczna 1
Robert
Wojciechowski
to
poznański
muzyk,
gitarzysta,
kompozytor
oraz
showman.
Podróżuje, gra na amerykańskich
statkach z wyśmienitymi muzykami
z całego świata, opływając Karaiby,
niosąc rozrywkę międzynarodowej
publiczności. W swojej karierze
muzycznej występował na jednej
scenie
z
wieloma
polskimi
i
zagranicznymi artystami m.in. z
zespołem Łzy, Raz Dwa Trzy,
Ray'em Wilson'em (Genesis) czy
Urszulą Lidwin (wokalistką współpracującą m. in. z Krzysztofem Krawczykiem, Ireną
Jarocką, Rudi Schubertem oraz Tadeuszem Drozdą). W 2013 roku, wraz z chórem Gospel
Joy, został półfinalistą programu Mam Talent TVN. W jego muzyce słychać inspiracje
twórczością m. in. Erica Claptona, Elvisa Presleya czy Michaela Bubble
Pod koniec 2017 roku wydał swój debiutancki longplay pt. Feel that You Live. Wraz ze
znakomitymi muzykami - absolwentami Katedry Jazzu i Muzyki Estradowej Akademii
Muzycznej w Poznaniu - stworzył fantastyczny krążek w konwencji hybrydy
amerykańskiego rock'n'rolla, bluesa, country oraz funk'u. Przez swoją muzykę Robert
chce pokazać jak ważne w życiu człowieka są podróże, radość z małych rzeczy oraz
relacje międzyludzkie.
Płyta dostępna jest do odsłuchu, zarówno na Spotify jak i iTunes:
Spotify: www.open.spotify.com/album/1isPUgGql7CCCiTSJhjezY
iTunes: www.itunes.apple.com/us/album/feel-that-you-live/1322570978
Muzycy występują w projekcie ,, Najbardziej Znane Światowe i Polskie Przeboje"
prezentując hity lat 60-tych,70-tych oraz współczesne największe przeboje.
Szczegóły oferty:
6 muzków – Wokalista, Piano, Gitara, Gitara basowa, Perkusja, Saksofon
Muzyka - Najbardziej Znane Światowe i Polskie Przeboje – covery i muzyka autorska
Przeznaczenia – Muzyka taneczna, bankiety, wesela, imprezy firmowe i prywatne
Nagłośnienie i oświetlenie - Zapewnione w cenie
Opcja Dodatkowa – wliczona usługa DJ w przerwach, jest możliwość ustalenia
repertuaru z DJ.
DEMO:
https://www.youtube.com/watch?v=9p27HdoEw5Q
https://www.youtube.com/watch?v=TpLA1thwlLE
https://www.youtube.com/watch?v=mshH4DRPde0

Oferta muzyczna 2
Duet Muzyczny CrossFire

,, Duet CrossFire"- Artyści, którzy dzięki wielkiemu zamiłowaniu do muzyki
oraz wytrwałości stworzyli duet grającą największe przeboje polskiej oraz
światowej sceny. Cel to jeszcze większa dawka energii ale za to prostota i
minimalizm w muzyce rozrywkowej.

Szczegóły oferty:
Solo lub Duet – Gitara+Piano – w tym dwa wokale męskie
Muzyka - Najbardziej Znane Światowe i Polskie Przeboje – grane akustycznie
Przeznaczenia – Muzyka do obiadu, muzyka w tle, recital, koncerty prywatne i firmowe
Nagłośnienie i oświetlenie - Zapewnione w cenie
Opcja Dodatkowa – wliczona usługa DJ w przerwach, jest możliwość ustalenia
repertuaru z DJ.

DEMO:
https://www.youtube.com/watch?v=AoDjST_koUk
https://www.youtube.com/watch?v=cCPpVyNe5Ss
https://www.youtube.com/watch?v=P-WaBItOkcg
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Trio Muzyczne

Trio Muzyków, którzy współpracują ze sobą od wielu lat grając przeboje
jazzowe i popowe. Zasoby takie jak wiedza i doświadczenie pozwalają im
współpracować z największymi gwiazdami w Polsce i za granicą.

Szczegóły oferty:
Trio Muzyków – Gitara+Piano+Gitara basowa – w tym trzy wokale męskie
Muzyka - Najbardziej Znane Światowe i Polskie Przeboje
Przeznaczenia – Muzyka do obiadu, muzyka do taneczna, recital, koncerty
Nagłośnienie i oświetlenie - Zapewnione w cenie
Opcja Dodatkowa – usługa DJ oraz opcjonalnie perkusista

DEMO:
https://www.youtube.com/watch?v=al_leZ1VZ7A
https://www.youtube.com/watch?v=ce4nj4Wi2F4
https://www.youtube.com/watch?v=g6FFFVmUoj0
https://www.youtube.com/watch?v=9z5tRBcecGs

Oferta muzyczna 4
Recital Piosenek Ireny Jarockiej

Recital „By coś zostało z tych dni” to około godzinny koncert, w którym
piosenkarka wykonuje najbardziej znane i lubiane piosenki z repertuaru
Ireny Jarockiej. Oferta kierowana jest do organizatorów imprez, domów
kultury, agencji artystycznych i klienta indywidualnego.
Utwory między innymi takie jak: "Kawiarenki", "By coś zostało z tych dni",
"Wymyśliłam cię", "Motylem jestem", "Jeśli Kochasz, "Beatelmania Story",
"Nie wrócą te lata", znanych polskich kompozytorów: Janusza
Kondratowicza, Seweryna Krajewskiego, Wojciecha Młynarskiego, Mariana
Zacharewicza nucą i nuciły pokolenia. To ponadczasowe piosenki, zapisane
w historii polskiej muzyki rozrywkowej.
Piosenkarka na ogół występuje z zespołem muzyków, istnieje jednak
możliwość występu solo lub z gitarzystą przy wsparciu podkładów
muzycznych. Piosenki w pięknych aranżacjach i rytmach zadowolą nawet
najbardziej wymagającego słuchacza.
DEMO:
https://www.youtube.com/watch?v=tpQLKH25b4Y
https://www.youtube.com/watch?v=JvzLIuykTBE
https://www.youtube.com/watch?v=qeFSWEkvLXs
https://www.youtube.com/watch?v=nmPm3zP--Rg
https://www.youtube.com/watch?v=TkO2qegzYK0
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Abba po Polsku – Mamma Mia Show

Wielkie Przeboje Abby Po Polsku
"MAMMA MIA SHOW" to znakomita propozycja koncertu i
zabawy przy znanych przebojach polskich i światowych.
Grupa zawodowych i uznanych wokalistów, muzyków w
składzie Michał Gielniak, Alina Pszczółkowska, Urszula
Lidwin, Dariusz Piskorski hitami z lat osiemdziesiątych
wspaniale rozbawi publiczność.

Demo:
https://www.youtube.com/watch?v=h_t24VpE5GE

OFERTA MUZYCZNA 6
"Kolędy Bez Granic" - Koncert Świąteczny

Czas Świąt Bożego Narodzenia jest najpiękniejszym okresem w
roku. Zapominamy na chwilę o pośpiechu i niekończących się
obowiązkach.
Czas świąteczny, to też najpiękniejsze chwile spędzone z
rodziną i najbliższymi, dlatego: Mamy do zaoferowania Koncert
Świąteczny pt "Kolędy Bez Granic".
Projekt Kolędowy to przypomnienie publiczności pięknych,
znanych i lubianych kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych,
zarówno polskich jak i światowych. W swoim ponad godzinnym
recitalu piosenkarka śpiewa między innymi klasyczne kolędy
jak: "Cicha noc", "Gdy śliczna panna", "Wśród nocnej ciszy",
"Przybieżeli do Betlejem" oraz piosenki związane ze Świętami
Bożego Narodzenia: "White Christmas", "Jingle Bells", "Dzień
Grudniowy", "Pada śnieg" oraz przebój świąteczny napisany
specjalnie dla niej pt. "Karnawał Gwiazd" - emitowany w Radiu
Poznań.

Dodatkowo:
Do każdej oferty dodatkowo jest możliwe wynajęcie DJ lub muzyków:
wokalistka, saksofonistka, skrzypaczka, perkusista.
Używamy sprawdzonego nagłośnienia JBL, RCF oraz pracujemy na wysokiej klasy
instrumentach marki Fender, Nord, Ibanez, Line 6, TC helicon, Yamaha.
W ofercie mamy również technikę sceniczną.

Zapraszamy serdecznie również na stronę internetową www.muzycznyblog.pl gdzie
artysta Robert Wojciechowski opowiada o swoich podróżach muzycznych.

Robert Wojciechowski
Agencja Muzyczna:
ROBSOUND
ul. Jelonkowa 5
62-002, Złotniki
NIP 7773118115
REGON 381427401
www.muzycznyblog.pl
tel. 608-351-190

