
 

Robert Wojciechowski  to poznański muzyk, gitarzysta, wokalista, kompozytor i pasjonat 

amerykańskiego Rock&Rolla. Członek drużyny Urszuli Dudziak w programie The Voice of Poland.  

Pod koniec 2017 roku wydał swój debiutancki album pt. „Feel that You Live” będący hybrydą 

amerykańskiego rock'n'rolla, bluesa, country oraz funk'u. 

W jego muzyce słychać inspiracje takimi artystami, jak John Mayer, Eric Clapton, Stevie Ray Voughan, 

Elvis Presley czy Alanem Jacksonem.  

Na koncertach Roberta można usłyszeć muzykę coverową jak i autorską. Współpracuje z wieloma 

utalentowanymi muzykami i zawsze z wielką chęcią przyjeżdża w nowe miejsca.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l_R7dSDi4LE&ab_channel=TheVoiceofPoland
https://www.youtube.com/watch?v=l_R7dSDi4LE&ab_channel=TheVoiceofPoland


Co oferujemy: 

Koncerty dopasowujemy do okoliczności i publiki. 

Gramy na takich wydarzeniach jak bankiety, 

potańcówki, festyny, recitale, tematyczne dni, 

koncerty rozrywkowe, koncerty z okazji np. 

Walentynek, spotkania firmowe, bale, wesela, 

koncerty w klubie czy restauracji. 

 

PAKIET 1: DUET 

Robert Wojciechowski we własnej osobie wraz ze 

swoją gitarą oraz akompaniamentem pianina. 

Doskonale doświadczeni w koncertowaniu jak i 

prowadzeniu koncertów. Idealna opcja na 

koncert w mniejszym pubie, restauracji czy 

małym bankiecie 

PAKIET 2: Robert Wojciechowski Band 

Idealny skład na duże wydarzenia typu festyn, dni 

gminy lub innych tematycznych imprez, koncert 

rozrywkowy na dużą scenę, wesele, bankiet, bal, 

duża impreza firmowa, recital  

 

 

To kiedy możemy wspólnie muzykować? :) 

 

Co warto wiedzieć przed wykonaniem telefonu: 

 jak duża jest impreza – dla ilu osób zagramy 

 jak duża mniej więcej będzie scena 

 jaki jest to rodzaj imprezy/ z jakiej okazji gramy – bankiet, bal, recital itd. 

 czy jest to koncert w zamkniętej czy otwartej przestrzeni 

 czy chcieliby Państwo skorzystać z dodatkowych usług takich jak – DJ w przerwie,  
nagłośnienie, oświetlenie, dodatkowy muzyk: skrzypaczka, saksofonista, wokalistka 

 transport nie jest zawarty w cenie – dojeżdżamy do każdego miejsca w Polsce z Poznania 

 czy wstęp na koncert będzie biletowany  

 

 

KLIKLNIJ ABY POSŁUCHAĆ WIĘCEJ 

https://www.youtube.com/watch?v=yEV08vB60q0


Zapraszamy do kontaktu 😊 
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