
Oferta koncertowa 2023-24
GLówny Zawór Jazzu
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O zespole
Przed Państwem Główny Zawór Jazzu - dziewięcioosobowy zespół muzyczny 
z Poznania. Trzy wokalistki oraz sześciu instrumentalistów zabierze słuchaczy 
w niezwykłą podróż w czasie i przestrzeni. Jazz, swing, blues, a nawet latino 
w połączeniu ze znanymi polskimi przebojami muzyki rozrywkowej takich 
artystów jak: Kult, Maanam, Dawid Podsiadło, Krzysztof Zalewski czy 
Perfect pozwolą zanurzyć się w niepowtarzalnym klimacie retro 
ubiegłego wieku. Radiowe utwory nabierają nowego 
charakteru oscylując między wzruszającymi 
balladami a tanecznymi swingami.
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Koncerty
Zespół występuje zarówno w 
kameralnych klubach, jak i na 
większych scenach, a także na 
eventach firmowych. Repertuar 
jest zawsze dostosowany do 
charakteru wydarzenia. 
Spektrum utworów, których 
retro-aranżacje są 
prezentowane na koncertach, 
oraz różnorodność gatunków są 
dobrze znane starszym i 
młodszym pokoleniom. 
Podczas koncertów kreacje 
nawiązujące do dawnych lat 
ściśle współgrają ze stylistyką 
utworów, zabierając słuchacza 
na jedyną w swoim rodzaju 
ucztę dla ucha i oka.
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Skład zespołu: trio wokalne, 
trzyosobowa sekcja dęta, 
pianista, basista i perkusista. 
Czas koncertu to zazwyczaj 
90 minut – w podziale na 2 
sety po 45 minut lub 3 po 
30 minut. Cena, miejsce oraz 
termin koncertu ustalane są 
indywidualnie, kontakt pod 
głównyzawórjazzu@gmail.com

Sklad
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Live sessions
Zespół w ramach rozwoju swojej 
twórczości regularnie organizuje 
nagrania audio i wideo w naj-
różniejszych formach. Są to 
nagrania live realizowane podczas 
koncertów, nagrania studyjne 
z teledyskami, a także live sessions 
podczas, których tworzymy 
niepowtarzalny retro-klimat 
w niezwykłych miejscach 
Poznania i okolic oraz 
rejestrujemy naszą 
twórczość w coraz to 
nowszych odsłonach. 
A zwieńczeniem tej pracy 
są liczne nagrania na YouTube 
oraz dwie płyty: Początek (2019) 
oraz Drugi akapit (2021).
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Wiecej 
o nas

 Nagroda Starosty Tczewskiego Ogólnopolskiego Konkursu 
Piosenek Grzegorza Ciechowskiego w Tczewie

 Ponad 250 tysięcy wyświetleń na YouTube
 Pięcioletnia działalność zespołu
 Koncerty w całej Polsce, zarówno na scenach 

festiwalowych, w kameralnych klubach, a także podczas 
wydarzeń firmowych
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kontakt Bartek +48 374 384 328
glownyzaworjazzu@gmail.com
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