Tomasz Momot
i Przyjaciele

OFERTA
KONCERTOWA

Wyjątkowe okazje
zasługują na wyjątkową oprawę
muzyczną. Dzięki bogatemu
doświadczeniu scenicznemu i
zamiłowaniu do muzyki każdy
koncert przygotowujemy na

MU
ZYKA

najwyższym poziomie artystycznym.

Największe przeboje
muzyki jazzowej i rozrywkowej doskonale nastroją każde wydarzenie.
Ofertę programową dostosowujemy do charakteru okazji i Państwa
oczekiwań.

Tomasz Momot Orkiestra
to jeden z nielicznych big-bandów

jazzowych w Polsce. Zespół składa
się z polskich muzyków sesyjnych
i koncertuje od 2006 roku.
Został założony przez

jazz

Tomasza Momota.

Współpracę

MU
ZYKA
z Tomasz Momot Orkiestra

podejmowało wielu muzyków i grup
muzycznych cieszących się uznaniem
na polskiej i zagranicznej scenie
muzycznej. Znaleźli się wśród nich
m.in.: Beata Kozidrak, Artur Gadowski,

Krzysztof Cugowski, Krystyna Prońko,
Kayah, Piotr Cugowski, Kuba Badach,
Katarzyna Cerekwicka, Urszula,

Tomasz Momot Orkiestra

Sławek Uniatowski, Tomasz Korpanty.

bierze udział w wielu przedsięwzięciach muzycznych. Dodatkowo ma w swoim dorobku liczne płyty CD nagrywane
zarówno samodzielnie, jak i przy współudziale wybitnych artystów polskiej estrady.
Wszystkie kompozycje tworzone dla zespołu przez Tomasza Momota cieszą się uznaniem znakomitych wykonawców
i prezentowane są w prestiżowych salach koncertowych w całej Polsce.

Natalia Wilk – Artur Gadowski – Tomasz Momot

Najpiękniejsze
Ballady Świata

trio

Natalia Wilk – wokalistka o intrygującym głosie, znany
wszystkim lider zespołu IRA – Artur Gadowski we

współpracy z Tomaszem Momotem sięgnęli po nieco
zapomniane, lecz nadal najpiękniejsze ballady na
świecie. Wnosząc w nie nowe życie, stworzyli
kalejdoskop brzmień, które po prostu trzeba usłyszeć.
Najpiękniejsze ballady świata to idealna propozycja
na kameralne koncerty, eventy, bankiety czy imprezy
okolicznościowe. Podczas koncertu usłyszą
Państwo największe i najpiękniejsze przeboje w
nowych aranżacjach.

Artur Gadowski
Polski muzyk rockowy, kompozytor, autor tekstów,
producent muzyczny, wokalista zespołu IRA.
Wszechstronnie utalentowany artysta, obdarzony
wspaniałym głosem i niespotykanym darem zjednywania
sobie sympatii fanów. Od 1987 roku filar i frontman zespołu
IRA, jednego z największych i najlepiej sprzedających się
polskich zespołów rockowych. Działa także samodzielnie,
koncertując i nagrywając solowe płyty.

Natalia Wilk
Wokalistka, trenerka wokalna, absolwentka kierunku jazz i muzyka
estradowa. Miała okazję sprawdzić się w wielu przedsięwzięciach

muzycznych oraz różnorodnym repertuarze. Poznała specyfikę zawodu
wokalisty, gromadząc doświadczenie w muzycznych projektach
i koncertach oraz współpracując z osobami z branży artystycznej.
Dało jej to możliwość intensywnego i wszechstronnego rozwoju
w zawodzie muzyka. Występowała u boku znanych artystów, m.in.:
Krystyny Prońko, Włodka Pawlika, Beaty Kozidrak, Marka
Stefankiewicza, Marcina Pospieszalskiego, Tomasza Momota,
Kuby Badacha, Kayah, Krzysztofa Cugowskiego, Piotra
Cugowskiego, Kasi Cerekwickiej, Piotra Schmidta, Doroty
Miśkiewicz, Klary. Na stałe współpracuje i współtworzy
projekty Włodkiem Pawlikiem, Arturem Gadowskim
oraz Tomaszem Momotem. Obecnie Natalia Wilk
pracuje nad debiutancką płytą.

Tomasz Momot
Polski muzyk jazzowy, doktor sztuk muzycznych, pianista, kompozytor,

aranżer, dyrygent, pracownik naukowo-dydaktyczny oraz producent muzyczny.

Działalność artystyczna Tomasza Momota rozwija się na różnych płaszczyznach.
Jest autorem i aranżerem kilkuset kompozycji na zróżnicowane składy – od

kameralnych, złożonych z wokalu i fortepianu, po bardzo rozbudowane,
przedstawiane przez orkiestry klasyczne, chóry czy big-bandy. Tomasz Momot pełni
również rolę dyrygenta big-bandu i zespołów instrumentalnych oraz kierownika
artystycznego licznych przedsięwzięć muzycznych

Artysta występuje także jako instrumentalista w koncertach z udziałem wielu gwiazd
polskiej i światowej estrady, wśród których znajdują się m.in. Justyna Steczkowska, Beata
Kozidrak, Kayah, Mieczysław Szcześniak, Artur Gadowski, Małgorzata Ostrowska, Krystyna
Prońko, Halina Frąckowiak, Piotr Cugowski, Kuba Badach, Beata Kozidrak, Katarzyna
Cerekwicka, Sławek Uniatowski, Paweł Kukiz, Urszula, Krzysztof Cugowski, Tomasz Korpanty,
Zbigniew Wodecki, a także IRA, In-Grid, Kashmir, Cate Likes Candy, Smokey Band.

DUET
Natalia Wilk & Tomasz Momot
Subtelne i kameralne wykonania
najpiękniejszych utworów oczarowują
nawet najbardziej wymagających
słuchaczy. Doskonale współgrający ze sobą
duet, stawiając na minimalizm, zaskakuje
różnorodnością interpretacji muzyki
polskiej i zagranicznej. Intrygujący głos
Natalii Wilk i pianistyczny talent Tomasza
Momota uwodzą zmysły, zapraszając
słuchaczy w pasjonującą podróż między
dźwiękami.
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dr Tomasz Momot
+ 48 606 238 554

muzyk@tomaszmomot.pl
www.tomaszmomot.pl

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

