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Oferta zespołu muzycznego – Grupy R.H.O.
Grupa R.H.O. jest zespołem muzycznym, specjalizującym się w wykonywaniu muzyki
rozrywkowej oraz jazzu. Gramy niemal każdy gatunek muzyki, a bogaty repertuar daje
nam możliwość oprawy większości imprez muzycznych.
W skład zespołu wchodzi sześciu wykwalifikowanych muzyków (gramy również
w mniejszym składzie), którzy oprócz bogatego doświadczenia i umiejętności posiadają
wykształcenie muzyczne. Istnieje możliwość doboru składu wykonawczego wedle preferencji
klienta. Wysoko cenimy wartość artystyczną prezentowanej muzyki. Posiadamy
profesjonalny sprzęt oraz instrumenty muzyczne. Wysokiej klasy nagłośnienie pozwala na
wierne oddanie wykonywanych utworów.

Wykonawcy:
W skład zespołu wchodzi sześciu muzyków - studentów oraz absolwentów Akademii
Muzycznych, którzy związani z muzyką są od najmłodszych lat. Profesjonalny muzyk musi
nie tylko dobrze grać, ale też posiadać niezbędne wykształcenie muzyczne, zdobywane pod
okiem specjalistów. Każdy artysta ma bogate doświadczenie, nabyte podczas koncertów.
Wyznacznikiem prezentowanego poziomu są nagrody i wyróżnienia na wielu konkursach. O
wartości zespołu świadczy grana muzyka.
Istnieje możliwość zmiany ilości wykonawców wedle Państwa uznania.
Karol – wokal, altówka
Absolwent akademii muzycznej w klasie altówki prof. Ireny Albrecht. Stypendysta Fundacji
Dzieła Nowego Tysiąclecia. Nagrał 2 płyty wokalne: z kolędami oraz muzyką Jazzową.
Uczęszczał na warsztaty wokalne u Elżbiety Zapendowskiej oraz Lory Szafran. Aktywnie
działa w zespołach muzyki rozrywkowej, jazzowej i klasycznej.
Osiągnięcia wokalne: I miejsce w Konkursie Złoty Mikrofon w Częstochowie.
Alicja – wokal
Absolwentka kierunku Jazz i Muzyka Estradowa. Uczestniczka wielu kursów i wykładów
związanych z tematyką jazzową, prowadzonych między innymi przez Briana Fentress'a.

Marcin – instrumenty klawiszowe
Lider zespołu. Student w klasie fortepianu prof. Jerzego Sulikowskiego. Uczestnik fakultetu
z kompozycji prof. Krzysztofa Olczaka. Brał udział w warsztatach kompozycji muzyki
filmowej prowadzonych przez Krzesimira Dębskiego. Uczestniczył w kursach interpretacji
Jazzowej pod kierunkiem Adama Makowicza. Współpracuje z bankiem muzyki „Paris
Music”, pisząc muzykę produkcyjną. Owocem współpracy jest płyta „Impression”, na której
umieszczono także utwory Mikołaja Hertla i Piotra Majchrzaka.
Krzysztof– gitara elektryczna
Student Instrumentalistyki Jazzowej oraz Edukacji Muzycznej. Uczestnik fakultetów
z kompozycji prof. Krzysztofa Olczaka oraz gitary klasycznej u mgr Moniki Radkiewicz.
Osiągnięcia: II miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Gitarowym w Chodzieży.
Tomasz – gitara basowa
Oraz gościnnie
Janek – instrumenty perkusyjne

Imprezy, które obsługujemy:
- bankiety,
- imprezy okolicznościowe,
- bale maturalne,
- bale sylwestrowe,
- zabawy taneczne,
- wesela,

- festyny, oraz inne uroczystości, na których potrzebna jest muzyka. Zajmujemy się także
oprawą muzyczną ceremonii ślubnych. Dajemy koncerty. Gramy na teranie całego kraju.
Posiadamy własny transport.

Zaplecze sprzętowe:
Kolumny aktywne - RCF 422-A
„422-A zapewniają najwyższe osiągi, jakie można uzyskać z kolumn dwudrożnych.
Niesamowicie wysoka moc i dynamika, maksymalnie płaskie przenoszenie i dodatkowo
kompaktowy rozmiar. Jednym słowem 422-A to najlepsze rozwiązanie na scenę live.”
(opis ze strony producenta)

Mikrofony: SHURE, SENNHEISER
Używane przez nas mikrofony wyróżniają się ciepłym i czystym brzmieniem. Szerokie
pasmo przenoszenia, niski poziom szumów oraz solidna konstrukcja sprawiają, że jest to
sprzęt, który sprawdza się w każdej sytuacji.

Piec basowy TAURUS TH-CROSS
„Nowa linia wzmacniaczy basowych TAURUS została zaprojektowana z myślą o tym, co
najważniejsze w warsztacie muzycznym basisty - dobre brzmienie, odpowiednie możliwości
kreowania barwy dźwięku, dobry odsłuch na scenie, w studio i podczas prób oraz prosta
obsługa i niezawodność. TAURUS został wyposażony we wszystko, co jest niezbędne, aby
uzyskać z instrumentu właściwie kontrolowany i selektywny bas, dobry środek oraz klarowną
górę (...)”
(Fragment zaczerpnięty ze strony producenta)

Piec gitarowy PEAVEY DEUCE
Bardzo mocny vintage’owy piec amerykańskiego producenta. Posiada tranzystorowy
przedwzmacniacz z lampową końcówką mocy. Idealny do reggae, jazzu oraz innych
rodzajów muzyki.

Posiadamy sprzęt komputerowy współpracujący z przetwornikiem PERPETUAL
TECHNOLOGIES P3/A, oraz zewnętrznym interfejsem CREATIVE EMU 0404 USB.
Zestaw umożliwia korektę brzmienia oraz dodanie efektów brzmieniowych.

Zestaw oświetleniowy: Techlight SG64
Wytwornica dymu: Antari F-80z

Instrumenty:
Pianino cyfrowe Korg
VINTAGE STAGE PIANO 1
„Korg SV-1 jest pięknie wykonany, znakomicie brzmi, a paleta jego barw jest nad wyraz
szeroka. Producent nie poprzestał na odtworzeniu brzmienia oryginalnych instrumentów, ale
zadał sobie trud prześledzenia "patentów" ich wirtuozów na brzmienie oraz sposobów, w jaki
miksowano je kilkadziesiąt lat temu. (…) Producent zadbał o każdy szczegół

brzmienia: słychać uderzenia młoteczków w struny, dźwięk po odjęciu rąk z klawiatury, a
nawet rezonans pojawiający się podczas tłumienia strun.”
(Fragment recenzji z czasopisma „Estrada i Studio”)

Gitary elektryczne: Dearmond x135; Stagg s-300,
Gitary basowe: Fender Jazz Bass; Mayones Africa Fretless,
Zestaw perkusyjny

Repertuar:
Wśród prezentowanych stylów i gatunków muzycznych znajdą Państwo przeboje takich
gwiazd jak: Elvis Presley, Tina Turner, czy Michael Jackson. Wykonujemy utwory, które na
stałe wpisały się na listę światowych przebojów. Obok hitów z lat 70 gramy utwory nowe,
wykonywane przez młode pokolenie artystów. Starannie dobrany repertuar oraz zawodowe
wykonanie gwarantują wysoki poziom artystyczny organizowanej imprezy. Udaną zabawę
zapewnia dobra narracja oraz wspaniała muzyka.
Podczas występu dzielimy utwory na tzw. sety, umożliwiające zaprezentowanie obok siebie
kompozycji zbliżonych stylistycznie. Pomaga to wybrać gościom rodzaj muzyki, przy którym
chcą tańczyć. Między kompozycjami żywiołowymi staramy się wplatać utwory wolne tak,
aby można było odetchnąć, nie schodząc z parkietu.
Repertuar dobieramy zgodnie z Państwa życzeniem. Poniżej prezentujemy kilkanaście
przykładowych utworów z naszej listy.
Reni Jusis – „Kiedyś Cię znajdę”,
– „Zakręcona”,
Ryszard Rynkowski – „Jedzie pociąg z
daleka”, Doda – „Dżaga”,
Dwa plus jeden – „Chodź pomaluj mój
świat”, Maryla Rodowicz – „Ale to już było”,
– „Małgośka”,
Frank Sinatra – „New York”,
– „Fly me to the moon”,
– „Cheek to cheek”,
Karolina Jędrusik – „Bo we mnie jest sex”,
Elektryczne Gitary – „Co ja tutaj robię”,
Justyna Steczkowska – „Dziewczyna
szamana”, Łzy – „Agnieszka”,
Lombard – „Przeżyj to sam”,
Natalia Kukulska – „Im więcej Ciebie tym mniej”,
– „W biegu”,
– „Zakochani”,
Varius Manks – „Orła cień”,
– „Zanim Zrozumiesz”,

Caro Emerald – „A night like this”,
Donna Summer – „I will survive”,
Michael Buble – „Sway”,
Wham – „Wake me up before you go go”,
John Lenon - „Imagine”,
Sting – „Fields of gold”,
Blues Brothers – „Everybody need
somebody”, Boney M – „Rivers of Babylon”,
– „Sunny”
Ben E.King – „Stand by me”,
Blue Café – „Baby baby”,
– „Do nieba”,
Urszula - „Konik"
Urszula Sipińska – „Cudownych rodziców mam”,
Farba – „Chcę tu zostać”,
Kasia Klich – „Lepszy model”,
Kasia Sobczyk – „O mnie się nie
martw”, Kayah – „Supermenka”,
– „Prawy do lewego”,
Abba - „Dancing Queen”,
- „Mamma Mia”,
- „Waterloo”,
- „The Winner Takes It All”,
Dwa plus jeden - „Chodź pomaluj mój świat”,
Wojciech Gąsowski - „Gdzie te prywatki”,
Maryla Rodowicz - „Ale to już było”,
Anna Jantar - „Tyle słońca”,
Frank Sinatra - „My way”,
Sting - „Fields of gold”,
Bee Gees - „Stayin alive”,
Caro Emerald - „A night like this”,
Frankie Valli – „Can’t take my eyes of you”,
Dean Martin - „Sway”,
Ben E. King - „Stand by me”,
Blue Café - „Baby baby”,
Bolter - „Daj mi te noc”,
Boney M - „Daddy cool”,
Boney M - „By the river of
babylon”, Perfect - „Kochaj mnie”,
Budka Suflera - „Bal wszystkich
świętych”, - „Takie tango”,
Urszula Sipińska - „Cudownych rodziców mam”,
Czarno-Czarni - „Nogi, nogi”,
Czerwone Gitary - „Nie zadzieraj
nosa”, Frank Sinatra - „Fly me to the
moon”, Dżem - „Do kołyski”,
Elektryczne Gitary - „Co ty tutaj robisz”,
- „Koniec”,
- „Jestem z miasta”,
Ewelina Flinta - „Żałuję”,
Farba - „Chcę tu zostac”,
Feel - „Jak anioła głos”,
Guolec Orkiestra - „Ściernisko”,
Jerzy Połomski - „Bo z dziewczynami”,
Bill Haley - „Rock around the clock”,
piosenka ze „Skrzypka na dachu” - „Gdybym był
bogaty”, Elton John - „I’m still standing”,

Kasia Kowalska - „To co dobre”,
Kayah - „Prawy do lewego”,
Lady Pank - „Zawsze tam gdzie
ty”, Leszcze - „Ta dziewczyna”,
Łzy - „Agnieszka”,
Maanam - „Kocham cie
kochanie”, Magma - „Aicha”,
Marek Grechuta - „Dni których nie znamy”,
Maria Koterbska - „Serduszko puka”, Maryla
Rodowicz - „Jadą wozy kolorowe”,
Natalia Kukulska - „Im wiecej”,
Perfect - „Nie moge ci wiele dać”,
Biesiada - „Stary niedźwiedź”,
Reni Jusis - „Kiedys cie znajdę”,
Ryszard Rynkowski - „Dziewczyny lubia brąz”,
Tina Turner - „You are Simple the Best”,
Trubadurzy - „Znamy
się”, Urszula - „Konik”,
Zbigniew Wodecki - „Chałupy welcome
to”, Masters - „Żono moja”,
Anna Jantar - „Najtrudniejszy pierwszy krok”,
Little Richard - „Tutti frutti”,
Blues Brothers - „Everybody needs
somebody”, Biesiada - „Hej sokoly”,
Bill Medley & Jennifer Warnes - „Time of my life”,
Czerwone Gitary - „Powiedz stary gdzieś ty
był”, Edyta Górniak - „Jak najdalej”,
FNS - „Ławka”,
Frank Sinatra - „New York”,
Just 5 - „Kolorowe sny”,
Jest to tylko przykładowy repertuar.

Cechy, które wyróżniają nasz zespół
Każdy z nas, oprócz bogatego doświadczenia, posiada wykształcenie muzyczne.
Studia muzyczne są wyznacznikiem naszych umiejętności, które zdobywamy pod okiem
specjalistów. W naszym zespole nie ma miejsca na kompromisy. Każdy z nas jest studentem
lub absolwentem Wydziału Instrumentalnego, bądź Jazzu na wyższej uczelni muzycznej.
Zajmujemy sie nie tylko obsługą muzyczną, ale także „konferansjerowaniem”
koncertów, wesel oraz wszelkich imprez na których potrzebna jest muzyka oraz dobra
zabawa. Jesteśmy w stanie poprowadzić niemal każdą imprezę. Posiadamy bogate
doświadczenie w tej dziedzinie.
Podczas naszych występów organizujemy liczne konkursy oraz zabawy muzyczne.
Zapewniamy wspaniałą atmosferę wszystkim uczestnikom. Podczas wesel organizujemy
oczepiny oraz zabawiamy gości.
Kilkuletnie doświadczenie pozwala nam odnaleźć się również w imprezach
anglojęzycznych. Zajmujemy sie prowadzeniem wesel w języku polskim oraz angielskim.
Zawsze dążymy do tego, aby wszyscy goście wspaniale się bawili, nie ważne w jakim języku.

Dysponujemy własnym transportem i jesteśmy w stanie dojechać w każde wskazane
miejsce.
Posiadamy pełną gamę sprzętu oświetleniowego oraz efektów, które wspaniale
prezentują się na scenie. W jej skład wchodzi kilkanaście reflektorów, wytwornice dymu oraz
efekty wizualne. Całość tworzy niesamowity klimat i pozwala zbudować odpowiedni nastrój.
Uważamy, że profesjonalny zespół powinien zadbać nie tylko o sferę muzyczną, ale także
wizualną.
Sprzęt nagłośnieniowy oraz instrumenty pozwalają na wierne oddanie wszelkich
niuansów muzycznych. Korzystamy z instrumentów najlepszych firm. Wiedza akustyczna
pozwala nam osiągnąć niespotykaną czystość i selektywność granej muzyki. Posiadamy zapas
mocy, dzięki czemu jesteśmy w stanie zagrać na każdej sali, niezależnie od rozmiarów.
Zachęcamy do zapoznania się z wykazem naszego zaplecza technicznego.
Nasz zespół liczy sześć osób, ale istnieje możliwość zmniejszenia jego składu do
trzech. Jako jeden z nielicznych zespołów, zależnie od preferencji klienta, gramy w różnych
składach. Występujemy w 3, 4, 5 lub 6-osobowej obsadzie. To Państwo decydują jaki zespół
ma dla Was wystąpić.
Bogaty repertuar pozwala nam dostosować się do preferencji klienta. Wykonujemy
standardy muzyki pop, jazzu oraz rock’a. Nie obce są nam rock'and'rolle, przeboje z lat 70,
80, czy muzyka współczesna. Na weselach staramy się, aby każdy z uczestników zabawy
mógł znaleźć coś dla ciebie, dlatego wykonujemy również muzykę disco-polo. W swoim
repertuarze posiadamy muzykę śpiewaną nie tylko w języku polskim, ale też angielskim,
włoskim oraz hiszpańskim. Jesteśmy w stanie zagrać praktycznie każdy utwór.
Współpracujemy z muzykami, którzy służą pomocą w razie problemów zdrowotnych
któregoś z członków zespołu. Dzięki temu mają Państwo pewność, że zespół za każdym
razem wystąpi w pełnym składzie.
Zajmujemy się także oprawą muzyczną ślubu. Często gramy w dwie, albo trzy osoby
(wokal męski, żeński, skrzypce / altówka i instrumenty klawiszowe, organy). Dzięki muzyce
możemy podkreślić wzniosłość i niepowtarzalność tego najwspanialszego dnia w życiu.
Jako jeden z nielicznych zespołów posiadamy procesory wokalowe firmy TC
HELION.
Jesteśmy legalnie działającym zespołem muzycznym i mamy zarejestrowana
działalność gospodarczą. Podpisując z nami umowę, podejmują Państwo współpracę z jawnie
działającą firmą, która istnieje na rynku od kilku lat. Wystawiamy rachunki.
Wszyscy klienci traktowani są przez nas indywidualnie. Każdy występ poprzedzony
jest spotkaniem i omówieniem szczegółów. Program imprezy, zabawy, konkursy oraz
harmonogram ustalamy wspólnie, tak abyśmy mogli dostosować się do Państwa sugestii.

Istnieje możliwość nagrania ścieżki dźwiękowej imprezy w najwyższej dostępnej
jakości audio – 24bit/196kHz. Rejestrujemy sygnał bezpośrednio przez mikser, przez co
uzyskujemy wspaniały, selektywny i czysty dźwięk, porównywalny do nagrań studyjnych.
Ponadto nagrywanie sygnału z miksera daje nam możliwość wyciszenia zgiełku sali oraz
szumów otoczenia. Nasz zespół współpracuje z firmami zajmującymi się wideofilmowaniem,
dzięki temu filmy cechują się nie tylko wysoką jakością obrazu, ale i dźwięku.

