
Frank Sinatra to dla słuchaczy uosobienie elegancji, klasy 
i muzycznego wyrafinowania. Dla muzyków to źródło 
wielkich inspiracji, najwyższa jakość big-bandu, piękne 
aranżacje, największe dzieła muzyki jazzowej. Aby sięgać 
po ten repertuar, należy mieć nie tylko odpowiednią 
technikę wokalną – należy posiadać pewną dozę muzy-
cznej wolności, nietuzinkową wyobraźnię i świetny 
zespół, który odda charakter tej muzyki! Wszystko to 
posiada Mateusz Krautwurst – absolwent Wokalistyki 
Jazzowej, finalista The Voice Of Poland, producent muzy-
czny, autor, który współpracował z Kayah, Grzechem 
Piotrowskim, Natalią Kukulską czy Urszulą Dudziak. 

For the listeners Frank Sinatra is the personification of el-
egance, class, and music refinement. For musicians he is the 
source of big inspirations, top big-band quality, beautiful 
arrangements, and the biggest works of jazz music. To reach 
for his songs you must have not only proper singing technique, 
but also a certain dose of music freedom, unusual imagina-
tion, and a great band, which will render the character of this 
music! Mateusz Krautwurst has it all. He is a graduate of Jazz 
Vocalism faculty, finalist of The Voice of Poland TV show, 
music producer, author that cooperated with Kayah, Grzech 
Piotrowski, Natalia Kukulska and Urszula Dudziak. 

Czas występu: 3 sety po 45 minut
Koszt występu: 6800 PLN + 23%VAT (skład jazzowy 
wokal, piano, kontrabas, perkusja)
Koszt występu: 13500 PLN + 23%VAT (11 osobowa 
orkiestra: wokal, piano, kontrabas, perkusja, skrzypce, 
skrzypce, altówka, wiolonczela, trąbka, saksofon, flet)

pobierz
pliki

http://anseba.com/n-files/tribute-to-frank-sinatra.pdf
http://anseba.com/n-files/tribute-to-frank-sinatra-mp3.zip
http://anseba.com/n-files/tribute-to-frank-sinatra-photo.zip
https://youtu.be/HhMtGyHmoMA
http://www.tributetosinatra.pl
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“Fly Me To The Moon”
“Autn Leaves”

“Something Stupid”
“My Way”

“Lady is a tramp”
“My Funny Valentine”

“A Foggy Day”
“Cheek to cheek”

“If I were a bell”
“April in Paris”

“Nature Boy”
“Stella by starlight”

“All the way”
“Smile”

“Wonderful World”
“New York, New York”
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poznaj inne zespolY
w podobnYm klimaCie:
meet other bands in the similar mood musiC

JUST LIKE JAZZ MISS SOUND TRIO

MADAME PIK

http://www.anseba.com/n-files/just-like-jazz.pdf
http://www.anseba.com/n-files/miss-sound-trio.pdf
http://www.anseba.com/n-files/madame-pik.pdf

