
 

 

Rock&Rollersi 

 

Nie od dziś wiadomo, że o sukcesie zabawy tanecznej decyduje przede wszystkim 
porywający zespół. Najlepsza kapela to taka, która swoją muzyką porwie gości 
i zachęci do tańca nawet najbardziej opornego tancerza. 

Jeśli szukają Państwo grupy, która sprawi, że nikt nie będzie chciał opuścić 
parkietu, a radosna zabawa wciągnie wszystkich – Rock&Rollersi to właściwy 
wybór. Jest to zespół złożony z zawodowych muzyków, którzy są w stanie zagrać 
wszystkie utwory świata. Są to niezawodni profesjonaliści, gwarantujący dobrą 
rozrywkę. 

Muzycy wystąpią z utworami, przy których nogi same będą rwały się do tańca, a 
serca zabiją mocniej. I to niezależnie od tego, czy lubią Państwo twista, rocka, 
disco, czy też pop. Oni i tak będą niesamowici. 

Rock&Rollersi zwracają uwagę nie tylko na dobór najlepszego repertuaru  
i wysoką jakość muzyki. Współpracują także z profesjonalnymi konferansjerami, 
którzy sprawią, że zabawa będzie przebiegać płynnie i goście ani przez chwilę nie 
będą się nudzić. Profesjonalne nagłośnienie i specjalistyczne oświetlenie sprawią, 
że każda sala zamieni się w najwyższej klasy parkiet. 

Czy oczekują Państwo więcej? Zabawa w pianie? Taniec w otoczeniu mydlanych 
baniek? Dyskotekowy dym? To żaden problem. Rock&Rollersi dołożą wszelkich 
starań, by ta noc była wyjątkowa i niepowtarzalna. 

 



 

 

 

 

 Szanowni Państwo, 

 dziękuję za zainteresowanie ofertą Rock&Rollersów. Jako właścicielka 
Empire Music zapewniam, że wybierając tych muzyków otrzymają Państwo nie 
tylko profesjonalny zespół dbający o wysoką jakość występu. Rock&Rollersi dają 
Państwu również gwarancję, że cała zabawa przebiegnie po Państwa myśli. 

 Angażując Rock&Rollersów mają Państwo pełną kontrolę nad 
repertuarem. Pełną listę utworów zespół ustala w porozumieniu z organizatorem. 
Zespół może też zaproponować utwory, z których wybiorą Państwo swoje ulubione. 

 Mogą Państwo decydować o doborze instrumentów. Jeśli wolą 
Państwo saksofon zamiast trąbki – nie stanowi to problemu. Na specjalne życzenie 
zespół może również wystąpić z dodatkową gitarą, kwartetem smyczkowym, a 
nawet całym big bandem. 

Mogą Państwo określić kiedy zespół ma grać, a kiedy robić przerwy. 
Rock&Rollersi są elastyczni w kwestii długości trwania setów. Jeżeli planują 
Państwo szczególe atrakcje dla swoich gości, zespół dostosuje swoje wejścia tak, 
aby cała zabawa przebiegała jak najpłynniej i najlepiej. 

 Zabawa to oczywiście nie tylko muzyka. Angażując Rock&Rollersów 
otrzymują Państwo wsparcie w przygotowaniu atrakcji dla gości. Zespół 
współpracuje z profesjonalnymi konferansjerami, akustykami i oświetleniowcami. 
Do Państwa dyspozycji będą wytwornice dymu i baniek mydlanych. 

 W ofercie znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące kosztów  
i warunków wynajęcia zespołu. W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości 
Empire Music jest zawsze do Państwa dyspozycji. 

 

 

Z poważaniem, 

Arleta Rusiecka-Kostrzewska 

Właściciel Empire Music 

  



 

 

 

SKŁAD 

Tomasz Chyła – wokal, skrzypce 

Emil Miszk – trąbka 

Adam Pietrzak – piano 

Krzysztof Słomkowski – gitara basowa, kontrabas 

Sławek Koryzno – perkusja 

Michał Zienkowski – gitara 

 

Oprócz podstawowego składu Rock&Rollersi współpracują także z innymi 
muzykami, którzy często z nimi występują:  

Arleta Rusiecka, Patrycja Jackowska – wokal 

Michał Sasinowski, Michał Ciesielski – saksofon 

 

ATRAKCJE DODATKOWE 

Do tych elementów, które wykraczają poza wykonywanie muzyki, jak 
poprowadzenie zabaw i konferansjerka urozmaicona dowcipami i anegdotami, 
Rock&Rollersi angażują fachowców. 

W trakcie zabaw zespół korzysta z profesjonalnego nagłośnienia i oświetlenia. 
Opcjami dodatkowymi są także wytwornica dymu i wytwornica baniek. 

 

CENY 

Koszt występu Rock&Rollersów zależy od czasu trwania zabawy, ilości 
zaangażowanych muzyków, atrakcji dodatkowych oraz kosztów dojazdu. 

 

Cena występu zespołu w zależności od ilości muzyków: 

6-osobowy zespół – 6999 zł 

7-osobowy zespół – 7999 zł 

 

Jeżeli impreza odbywa się poza Trójmiastem, to do powyższej kwoty należy 
doliczyć koszt dojazdu, które rozliczamy według standardowej kilometrówki. 

Koszty konferansjera i innych opcji dodatkowych ustalamy z organizatorem tak, 
żeby były jak najniższe. 

 



 

 

 

*** 

KONTAKT 

 

EMPIRE MUSIC 

Arleta Rusiecka-Kostrzewska 
tel.: 509 785 881 

e-mail: biuro@empiremusic.pl 
 

PRODUCT MANAGER 

Krzysztof Słomkowski 
tel.: 608 620 824 

e-mail: k.slomkowski@empiremusic.pl 


