
     

PRAGNIECIE ZORGANIZOWAĆ IMPREZĘ? 

Nasz zespół to strzał w dziesiątkę pomimo, że jesteśmy z Krakowa dojeżdżamy na imprezy w 
całej Polsce. Gwarantujemy poza tym doskonałą rozrywkę, ponieważ z jednej strony 

występujemy niejako w roli wodzireja, z drugiej natomiast w taki sposób dobieramy repertuar, 
żeby każdy usłyszał to, czym będzie w stanie się zachwycić. Dzięki ogromnemu doświadczeniu i 

niekonwencjonalnym pomysłom na pewno nie pozwolimy nikomu na stanie z boku w czasie 
imprezy. Potrafimy sprawić, że muzyka porwie Was do tańca. Zespół Blues Shoes doskonale 

wpłynie na Wasze nastroje i doprowadzi do wspaniałej integracji. Potrafimy sprawić, że po 
naszym występie będziecie wspominać imprezę latami. 

CO GRAMY? 

Przekonacie się, że potrafimy zagrać wszystko, od rock&rollowych przebojów Elvisa Presleya po 
najnowsze popowe hity.  

Wykonujemy utwory w języku polskim, angielskim, rosyjskim, hiszpańskim, portugalskim, włoskim 
i ukraińskim. 

DLA KOGO GRAMY? 

Gramy dla wszystkich słuchaczy, niezależnie od wieku i upodobań, ponieważ potrafimy tak 
dobrać repertuar, żeby każdy wyzwolił w sobie gorączkę sobotniej nocy śpiewając razem z nami 
znane fragmenty tekstu. Nasz repertuar jest zróżnicowany i dopracowany w taki sposób, że trafia 

w gusta nawet najbardziej wymagającego słuchacza. 

O NAS 

Zespół BLUES SHOES to 6-osobowa grupa nie tylko muzyków ale też przyjaciół! 
Nasza działalność jest dużo szersza niż ktokolwiek mógłby przypuszczać. Tworzymy bowiem 
naszą własną muzykę. Jesteśmy mocno związani ze środowiskiem studenckim dzięki temu 

mieliśmy okazje zagrać koncerty na takich imprezach jak: 

– Juwenalia UR (support zespołu Brathanki) 
– rajd PK (support zespołu Afterparty), 
– koncert Kasi Kowalskiej (support), 
– Street Music Festival w Krakowie. 

Wspieramy również akcję dawców szpiku kostnego „DKMS” przez co mieliśmy okazję zagrać 

koncert w klubie Buda. 
Niejednokrotnie możecie nas spotkać również na krakowskim rynku. Muzyka nas cieszy i daje 

radość, którą przekazujemy innym. Wszyscy gramy z pasji dla muzyki i zawsze staramy się 
zapewnić oprawę muzyczną na najwyższym poziomie. Naszym atutem łatwość nawiązywania 

kontaktu z publicznością oraz bogaty repertuar, który potrafi zadowolić publikę w każdym 
przedziale wiekowym. W repertuarze posiadamy wiele gatunków muzyki zarówno polskiej jak i 

zagranicznej, którą wykonujemy wyłącznie na żywo. Zespół Blues Shoes ma sprecyzowane 



priorytety. Należy do nich przede wszystkim zadowolenie uczestników imprezy oraz spełnianie 
ich oczekiwań. 

SPRZĘT 
 

Jesteśmy w stanie obsłużyć imprezy z kilkuset osobową publicznością na najwyższym poziomie. 
Dysponujemy bowiem własnym, profesjonalnym nagłośnieniem (Zestaw nagłośnieniowy HK 

Audio Linear 5 Rock Pack) oraz oświetleniem. Nasze instrumentarium składa się z instrumentów 
najwyższej klasy, które można spotkać na największych scenach na całym świecie. Dzięki temu 

jesteśmy w stanie zadowolić ucho nawet najbardziej wymagającej publiczności. 

SKŁAD 

Robert Jankowski to wokalista zespołu. Jest to człowiek niesamowicie energiczny, posiadający 
łatwość nawiązywania kontaktu z publicznością. To prawdziwe zwierze sceniczne. Posiada on 
niespotykaną barwę głosu, nikt nie zaśpiewa piosenek Elvisa tak jak on! Zajmuje się również 
pisaniem tekstów i komponowaniem muzyki. Należy również do chóru Politechniki Krakowskiej 
„Cantata” 

Dominik Mietła to gitarzysta, który z instrumentem nie rozstaje się już prawie od 10 lat. Jego gra 

na instrumencie zadowoli niejednego konesera muzyki a jego spektakularne sola wprawią w 
zachwyt najbardziej wymagającą publiczność. Nie wierzysz? Zobacz co wyprawia na naszym 
demo! Posiada duże doświadczenie sceniczne. Komponuje muzykę oraz zajmuję się 
masteringiem. Obrabia również filmy video. Tak! Nasze nagranie demo to jego dzieło. 

Kristina Pirkowska to saxofonistka pochodząca z Kijowa, która jako jedyna z nas jest 
absolwentką dwóch uczelni muzycznych. Obroniła ona tytuł magistra na Narodowej Ukraińskiej 
Akademii Muzycznej w Kijowie oraz Akademii Muzycznej w Krakowie. Zanim jednak osiadła w 
Polsce grała z najlepszymi w najdalszych zakątkach świata. Jest to muzyk przez duże „M”. Jeśli 
chcecie usłyszeć zawodowego muzyka na swoim weselu to lepiej nie mogliście trafić! 

Szymon Rachwalski to perkusista, który mimo młodego wieku z perkusją związany jest już 10 

lat (skończył również szkołę muzyczną I stopnia) i ma większe doświadczenie muzyczne niż nie 
jeden jego starszy kolega po fachu. Jego młodzieńczy polot nie raz pozytywnie was zaskoczy! 

Marek Jankowski – basista. To nazwisko nie jest tutaj zbiegiem okoliczności, to brat wokalisty. 

Na scenie występował już w 2006 roku między innymi przed zespołem „Skaldowie” 

Dawid Zawalski to klawiszowiec, który ma z nas wszystkich największe doświadczenie weselne. 
Grał już bowiem w rodzinnym składzie kilka lat. Dodatkowym atutem Dawida jest fakt, iż gra 
również na akordeonie. Skończył on bowiem I stopień szkoły muzycznej na tym instrumencie. 

 


