
 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia to dobra okazja, żeby spotkać się  

z pracownikami i klientami przy wspólnym stole i życzyć sobie nawzajem spokojnych Świąt 

i pomyślności w zbliżającym się Nowym Roku. 

Angażując agencję artystyczną Empire Music podejmują Państwo współpracę  

z profesjonalnymi i doświadczonymi muzykami. 

Repertuar świąteczny naszych artystów bazuje na tzw. Christmas Standards, czy 

utworach jazzowych związanych ściśle ze Świętami Bożego Narodzenia, jak np. White 

Christmas, Let it Snow, Christmas Song. Nie brakuje także popularnych polskich kolęd i 

pastorałek. Z przyjemnością przygotujemy i wykonamy także Państwa ulubione 

utwory. 

Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty.  



 

 

 

Arleta Rusiecka Jazz Band podczas spotkań wigilijnych wprowadza ciepłą i rodzinną 

atmosferę. Delikatna muzyka jazzowa doskonale sprawdzi się podczas kameralnych 

spotkań. Natomiast w poszerzonym składzie zespół wykonuje porywające swingowe hity, 

które doskonale sprawdzą się podczas większych gal i uroczystości. Podstawą repertuaru 

są najpopularniejsze przeboje świąteczne oraz ulubione kolędy w autorskich aranżacjach.  

 

SKŁAD 

Zespół Arleta Rusiecka Jazz Band występuje w następujących konfiguracjach: 

 

Arleta Rusiecka Jazz Trio 

Skład 3-osobowy 

 

• Wokal 

• Piano 

• Kontrabas 

 

Arleta Rusiecka Jazz Quartet  

skład 4-osobowy 

 

• Wokal  

• Piano  

• Kontrabas  

• Perkusja 

 

Arleta Rusiecka Jazz Quintet  

skład 5-osobowy 

 

• Wokal  

• Piano  

• Kontrabas  

• Perkusja  

• Saksofon  

 
 

 

  



 

 

 

Empire Gospel Choir to dynamiczny i radosny zespół niosący dobrą nowinę poprzez śpiew 

i muzykę gospel. Energia, jaką zespół obdarza słuchaczy, zawsze przynosi uśmiech, 

a urzekające i niepowtarzalne wykonania chwytają za serce. Zaproszenie Chóru na 

świąteczne spotkanie będzie oryginalną alternatywą dla tradycyjnych zespołów 

muzycznych. W repertuarze zespół posiada standardy muzyki gospel i spirituals. 

Wykonuje również kolędy w języku polskim, angielskim. Możliwe jest także aranżowanie 

nowych utworów na Państwa życzenie. 

 

SKŁAD 

W podstawowym składzie Empire Gospel Choir około 13 osób, w tym dyrygentka  

i akompaniator. W rozszerzonym składzie zespół występuje także z sekcją rytmiczną – 

instrumentami klawiszowymi, gitarą basową i perkusją. 

 

  



 

 

 

 

Ci z Państwa, którzy cenią sobie klasyczny kunszt i wytrawny smak, mogą zaprosić na 

spotkanie świąteczne Empire String Quartet. Kwartet smyczkowy jest od pokoleń 

synonimem elegancji. Jego wyrafinowany akompaniament będzie niezapomnianą 

ozdobą każdego spotkania 

W repertuarze Empire String Quartet oprócz kolęd i świątecznych przebojów posiada także 

utwory od klasyki, przez muzykę filmową i musicalową, aż po najnowsze przeboje muzyki 

rozrywkowej.  

SKŁAD 

Empire String Quartet gra w klasycznym układzie: I skrzypce, II skrzypce, altówka  

i wiolonczela. Empire Music serdecznie poleca także łączenie występu kwartetu 

smyczkowego z występem innych artystów, m.in. wokalistów i chóru gospel. Łączenie tych 

ofert to rozwiązanie artystycznie ciekawe. 

  



 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁY 

W sprawie szczegółowych informacji na temat zespołów, cen oraz rezerwacji zespołów 

prosimy pisać na adres: 

biuro@empiremusic.pl, 

lub dzwonić pod numer: 

(+48) 509 785 881 
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