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MARCIN BRASSBAND
ORKIESTRA DĘTA WROCŁAW

ORKIESTRA POSIADA W SWOIM REPERTUARZE RÓZNE GATUNKI MUZYCZNE I OFERUJE 
WYSTEPY W PLENERZE, KOŚCIOŁACH ORAZ SALACH KONCERTOWYCH

Marcin Brassband oferuje również oprawę muzyczną dla:

WWW.BRASSBAND.PL

TEL. +48 784 378 020

Orkiestra dęta Marcin Brassband jest jedną z nielicznych, która cieszy się dużą popularnością 
wśród publiczności w województwie dolnośląskim i poza nim.
Marcin Brassband to profesjonalni muzycy grający z pasją polskie i światowe stnadardy 
muzyki rozrywkowej, marszowej, patriotycznej i religijnej.

ŚWIĄT PAŃSTWOWYCH I RELIGIJNYCH

• święta patriotyczne

• oprawa mszy

• procesje

UROCZYSTOŚCI PATRONACKICH 
I OKOLICZNOŚCIOWYCH

• uroczystości strażackie

• uroczystości gminne, powiatowe i miejskie

• dni miast

• pochody, przemarsze

DLA FIRM I KORPORACJI

• jubileusze firm

• jubileusze indywidualne

• biesiady

OSÓB PRYWATNYCH

• uroczystości ślubne

• oprawa obrzędów pogrzebowych

• koncerty na indywidualne zamówienia
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eM Band Orkiestra Rozrywkowa Miasta Jaworzna,
to świetny, zgrany zespół, którego największym atutem są ludzie.

Energia, emocje, profesjonalizm 
                                 i miłosc do muzyki

www.emband.pl

KIM JESTEŚMY?

Z KIM WSPÓŁPRACOWALIŚMY?

Grupą wybitnych muzyków, którzy od 2006 roku tworzą wyjątkowy zespół, koncertują i wspólnie realizują muzyczne projekty.

Pomysł założenia orkiestry w gościnnym mieście Jaworzno, wyszedł od Marka Malisza, trębacza.

Różnorodność wykonywanych stylów muzycznych i bogate doświadczenie sprawiają, że eM Band chętnie podejmuje wyzwania 
i angażuje się w nietuzinkowe projekty.

Nasz profesjonalizm i umiejętności docenili dotychczas tacy artyści jak: Gordon Haskell, Basia Trzetrzelewska, Mieczysław Szcześniak, 
Zbigniew Wodecki oraz Krystyna Prońko. Występowaliśmy też z Orkiestrą AUKSO i muzykami znanymi na całym świecie – wśród nich znalazł się 
m.in. saksofonista Eric Marienthal i trębacz Kevin Robinson, wokalistka Ute Lemper, piosenkarz Dave Nilaya i multiinstrumentalista Bill Prince.

Nasze występy – niezależnie od stylu i okoliczności – zawsze zapadają w pamięci i uczą, czym jest prawdziwa miłość do muzyki.

www.facebook.com/pg/eM.Band.Orkiestra

T: +48 32 762 91 49 | M: +48 502 279 444 | e-mail: emband@wp.pl

http://www.emband.pl/
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NIGHT DELIGHT BAND
SOUL, DISCO & SWING DELICIOUS

https://www.facebook.com/ZespolJazzowyGentleJazzTrio
http://www.cadillac58.info/
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