Dzień Dobry!
Z dumą chcielibyśmy przedstawić
zarys artystyczny poznańskiego
muzyka Roberta Wojciechowskiego.
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: open.spotify.com/album/1isPUgGql7CCCiTSJhjezY
iTunes: 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.
Oferta muzyczna 1
KWOTA – od 250zł brutto / 1h grania
Szczegóły oferty:
Solo lub Duet – Gitara+Piano – w tym dwa wokale męskie
Muzyka - Najbardziej Znane Światowe i Polskie Przeboje – covery i muzyka autorska
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.

Oferta muzyczna 2
KWOTA – od 350zł brutto / 1h grania
Szczegóły oferty:
Trio Muzyków – Gitara+Piano+Gitara basowa – w tym trzy wokale męskie
Muzyka - Najbardziej Znane Światowe i Polskie Przeboje – covery i muzyka autorska
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.

Oferta muzyczna 3
KWOTA – od 600 zł brutto / 1h grania
Szczegóły oferty:
6 muzków – Wokalistka, 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.

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.

Poniżej przedstawiam video Roberta Wojciechowskiego wraz z zespołem
muzycznym:

1. https://www.youtube.com/watch?v=9p27HdoEw5Q&feature=youtu.be
2. https://www.youtube.com/watch?v=mshH4DRPde0
3. https://www.youtube.com/watch?v=jJeVv4nZ2B8
4. https://www.youtube.com/watch?v=P-WaBItOkcg
5. https://www.youtube.com/watch?v=TpLA1thwlLE
6. https://www.youtube.com/watch?v=AoDjST_koUk

Zapraszamy serdecznie również na stronę internetową www.muzycznyblog.pl gdzie
artysta Robert Wojciechowski opowiada o swoich podróżach i przebytych kontraktach w
USA.
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