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repertuar
Wraz z pierwszym śniegiem świąteczny program zagościł w repertuarze zespołów 

należących do grupy Aleatonix. Znane i lubiane piosenki, tak bardzo kojarzące się 

z magią świąt, a także szereg najpiękniejszych polskich kolęd w oryginalnych, 

autorskich aranżacjach zostały przygotowane zarówno przez kameralne i jak i te 

duże składy muzyczne.

Repertuar SaxAndSix poszerzony o brawurowo wykonywane na żywo przeboje, 

takie jak na przykład All I Want For Christmas Mariah Carey czy Let it snow 

inspirowane wersją Michaela Bublé, to idealne rozwiązanie na dużą, huczną, taneczną 

imprezę przedświąteczną lub karnawałową. Jeśli jednak preferowany jest bardziej 

kameralny, nastrojowy, grudniowy klimat to doskonałą propozycją są Duety i Tria 

jazzowe. Także DJ ODI przygotował dla Państwa specjalne bożonarodzeniowe sety 

muzyki tanecznej dla bawiących się gości jak i tej delikatnie tworzącej tło 

w przerwach, przy posiłkach i rozmowach z lampką czerwonego wina.

Program świąteczny, w repertuarze wszystkich zespołów m. in.:

 All I Want For Christmas  Mariah Carey

 Dzień jeden w roku  Czerwone Gitary

 Happy Xmas (War Is Over)  John Lennon, Yoko Ono

 Last Christmas  Wham

 Let it snow  Michael Bublé

 

 I'll Be Home For Christmas  Buck Ram, Kim Gannon & Walter Kent

 Jingle Bells  James Pierpont

 Joy To The World  Lowell Mason (na podst. G. Händel)

 White Christmas  Bing Crosby & Danny Kaye

  

  Polskie kolędy:

  Bóg się rodzi

  Bracia patrzcie jeno

  Cicha noc

  Gdy się Chrystus rodzi

  Gdy śliczna Panna

  Jezus Malusieńki

  Mizerna cicha

  Przybieżeli do Betlejem

  Wśród nocnej ciszy
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Odi & Karaś Christmas Live [Marcin Odyniec - sax, Grzegorz Karaś - piano]

http://bit.ly/OdiKarasXmasYouTube

Monika Kręt & Przemysław Zalewski - Oferta Świąteczna

https://youtu.be/EFTeqPTM7FQ

Zanim jeszcze otworzycie następne strony oferty, zapraszamy do włączenia sobie w tle 

naszych świątecznych wykonań.
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YouTube

oglądaj nas:

SoundCloud

słuchaj nas:

www

odwiedź nas:

Duet OdiBaDuo. Marcin i Bartosz poznali się w szkole muzycznej i od 

tamtego czasu się przyjaźnią. Idealne wzajemne rozumienie się na scenie 

i zupełnie swobodne granie razem każdego rodzaju muzyki powoduje, że 

jak tylko nadarza się ku temu okazja eksperymentują I odkrywają nowe 

ścieżki, chociaż równie chętnie bawią się standardami w spokojnych 

kameralnych aranżacjach.

Zespół gra utwory z szeroko pojętego gatunku muzyki rozrywkowej 

i jazzowej, a także muzykę w tle. Są to zupełnie nowe aranżacje często 

znanych utworów, jak np. Shape of My Heart (Sting) czy standardy 

Jazzowe we własnych interpretacjach, jak np. Misty, All Of Me.

Zespół występuje zarówno koncertowo, jak i wykonuje muzykę 

uświetniającą przeróżne wydarzenia (wszelkiego rodzaju imprezy 

okolicznościowe).

WWW: http://odibaduo.art.pl | YouTube: https://youtu.be/Cjgy-cwc6wY
SoundCloud: https://soundcloud.com/marcin-odyniec-info/sets/odibaduo-dont-take-sweet

 Marcin Odyniec  saksofony
  sopranowy, altowy i tenorowy

 Bartosz Sosnowski  gitary
  banjo, akustyczna i elektryczna
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 Marcin Odyniec  saksofon sopranowy

 Grzegorz Bożewicz  akordeon

YouTube

oglądaj nas:

Duet Deonofon

Duet Deonofon tworzą Marcin Odyniec (saksofony) i Grzegorz Bożewicz (akordeon). Zespół 

wykonuje znane utwory muzyki francuskiej. Utwory, które kojarzą się z pogodnym wieczorem 

spędzanym na ulicach Paryża. Klimatyczne restauracje, gwar uliczny i muzyka akordeonu 

i saksofonu dobiegająca z różnych stron miasta, niosąca się echem przez wąskie uliczki 

i ryneczki.

Zespół gra zarówno przeboje wykonywane przez znane francuskie diwy jak i utwory znane 

z filmów i przedstawień znanych francuskich artystów, np.: Yann Tiersen (muzyka z filmu 

Amelia), Edith Piaf, Mireille Mathieu, Joe Dassin, Walce Musette i wiele innych.

YouTube: http://bit.ly/Deonofon_YouTube
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 Marcin Odyniec  saksofon 

  sopranowy, altowy,   

  tenorowy

 Grzegorz Karaś  fortepian

YouTube

oglądaj nas:

Odi & Karaś Live

Inspiracje muzyczne Grzegorza i Marcina to m.in.: 

Fryderyk Chopin, Siergiej Rachmaninov, Bill Evans, 

John Coltrane, Chick Corea, Quincy Jones, Ray 

Charles, Dave Brubeck Quintet, Earth Wind & Fire, Stevie Wonder czy Michael Jackson.

Wspólne zamiłowania, fascynacje, świetne wzajemne zrozumienie i regularne celebrowanie muzyki na 

scenie przez ten duet powoduje, że każdy koncert jest niezwykłym spotkaniem z muzyką znaną i uwielbianą 

przez szerokie grono odbiorców. Ponadto zaangażowanie muzyków w improwizacje i kreowanie muzyki „tu 

i teraz” — na żywo — staje się również unikalną i jedyną w swoim rodzaju wspaniałą ucztą duchową.

Zespół gra utwory z szeroko pojętego gatunku muzyki rozrywkowej i jazzowej, a także muzykę w tle. Są to 

zupełnie nowe aranżacje często znanych utworów, jak np. Shape of My Heart (Sting) czy standardy Jazzowe 

we własnych interpretacjach, jak np. Misty, All Of Me.

Zespół występuje zarówno koncertowo, jak i wykonuje muzykę uświetniającą przeróżne wydarzenia 

(wszelkiego rodzaju imprezy okolicznościowe).

Oprócz występowania w duecie Odi & Karaś Live, Grzegorz i Marcin współtworzą zespół sześcioosobowy 

zespół coverowy SaxAndSix.

YouTube: http://bit.ly/OdiKarasXmasYouTube  promo świąteczne | http://bit.ly/OdiKarasYT  promo standards
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 Marcin Odyniec  saksofon 
  sopranowy, altowy, 

  tenorowy

 Karina Górka  fortepian

YouTube

oglądaj nas:

Marcin Odyniec (saksofony) i Karina Górka (fortepian) tworzą duet 

wykonujący muzykę klasyczną i filmową. 

Marcin i Karina znają się od czasu studiów (Uniwersytet Muzyczny 

w Warszawie), gdzie się poznali. Od tego czasu chętnie występują zarówno 

podczas małych kameralnych koncertów, jak i biorą z powodzeniem udział w dużych festiwalach.

W repertuarze zarówno utwory z klasyki saksofonowej takich kompozytorów jak m. in.: G.F. Händel, P. Maurice, 

R. Planel, P. Iturralde, C. Debussy czy E. Satie; jak również bardziej znane transkrypcje muzyki klasycznej, takie 

jak: F. Schubert — Ave Maria, Bach–Gounod — Ave Maria, J. S. Bach — Aria na strunie G, G. Caccini — Ave Maria, 

G. Fauré — Pavane, J. Pachelbel — Canon in D i wiele innych. W repertuarze Marcina i Kariny jest też wiele dobrze 

znanych utworów ze srebrnego ekranu, np.: E. Morricone — Gabriel's Oboe, Z. Abreu — Tico Tico, S. Joplin — Ragtimes, 

G. Miller — Moonlight Serenade, F. Sinatra — On the Sunny Side of the Street, New York, New York; P. Desmond — Take 

Five; G. Gershwin — Summertime, H. Mancini — Moon River, Różowa Pantera; W. Korcz — Ballada 07, A. Kurylewicz — 

Polskie Drogi.

Tak szeroki repertuar, różnorodność brzmienia poszczególnych saksofonów (sopranowy, altowy i tenorowy), 

a zarazem wirtuozeria dwojga muzyków, daje możliwość skomponowania koncertu o różnorodnym i bardzo 

ciekawym programie, a zarazem gwarancję nastrojowego, wspaniałego i niezapomnianego wydarzenia. Szczególnie 

w przypadku koncertów wieczorowych. 

YouTube: http://bit.ly/Marcin_Karina_YouTube
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Monika Kręt — absolwentka Jazzu i Muzyki Estradowej oraz Edukacji Muzycznej na 

Uniwersytecie Zielonogórskim. Uczestniczka programów telewizyjnych: Voice of Poland i Bitwa 

na głosy.

Przemysław Zalewski — absolwent Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina. Jako akompaniator współpracuje 

ze Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej, Szkołą Wokalną im. J. Wasowskiego. Współpracował przy produkcji 

programów: Voice of Poland, Must be The Music, Mini Szansa. 

W specjalnie przygotowanym na tą okoliczność repertuarze usłyszą Państwo najpiękniejsze polskie kolędy w 
nowych, jazzowych aranżacjach oraz tzw. Christmas Songs — najpopularniejsze standardy angielskiej muzyki 

rozrywkowej o tematyce świątecznej.

Na specjalne Państwa życzenie istnieje możliwość rozbudowanie naszego składu o dodatkowy instrument 

(np. saksofon), dodatkową wokalistkę lub wokalistę, sekcję 

akompaniującą (kontrabas i zestaw perkusyjny).

Standardowy program naszego występu trwa dwie godziny. Jesteśmy 

w stanie, we własnym zakresie zorganizować niezbędne do występu 

nagłośnienie oraz instrumenty.

YouTube: https://youtu.be/EFTeqPTM7FQ

 Monika Kręt  śpiew

 Przemek Zalewski  fortepian

YouTube

oglądaj nas:

Vocal & Piano

http://aleatonix.pl
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Acoustic  Trio

Acoustic Trio jest efektem połączenia dwóch koncepcji. Jedna to występ wokalistki 

z akompaniamentem gitarzysty lub pianisty. Druga to duet instrumentalny saksofonisty ze 

wspomnianymi gitarzystą lub pianistą. Takie rozszerzenie duetu do trio to moc możliwości.

Więcej głosów to większa różnorodność zarówno repertuarowa, aranżacyjna czy barwowa, 

a ponad to dodanie partii instrumentu improwizującego do głosu i akompaniamentu niezwykle 

uatrakcyjnia wykonywany program. Repertuar Acoustic trio to utwory z szeroko pojętego 

gatunku muzyki rozrywkowej i jazzowej. Są to zupełnie nowe aranżacje i interpretacje znanych 

utworów, takich wykonawców jak: Aretha Franklin, Frank Sinatra, Antônio Carlos Jobim, Bobby 

Troup, Beyonce, Donna Summer, Ella & Louis, Ray Charles, Michael Bublé, Adele, Antonio Carlos Jobim, The Weeknd, 

Alicia Keys, Duke Ellington, Ella Fitzgerald, Pharrell Williams, Nat King Cole, Duffy, Krystyna Prońko, Caro Emerald, 

Amy Winehouse, Sade i wiele innych standardów jazzowych.

Muzycy grają ze sobą od wielu lat, tworząc małe składy (jak prezentowane już wcześniej OdiBaDuo, Vocal & Piano, 

Odi & Karaś Live) a także współtworząc prestiżowy zespół SaxAndSix. Dzięki temu ich doświadczenie sceniczne, 

zgranie i idealne rozumienie się na scenie umożliwia im wykonywanie muzyki na najwyższym poziomie. Trio urozmaici 

Państwa imprezę zarówno w postaci koncertu jak i tak zwanej „muzyki w tle” a także jej prowadzenia poprzez 

profesjonalną konferansjerkę. 

YouTube: http://bit.ly/AcousticTrio

 Monika Kręt  wokal

 Marcin Odyniec  saksofony sopranowy, altowy, tenorowy

 fortepian lub   gitary banjo, akustyczna i elektryczna

 Grzegorz Karaś    Bartosz Sosnowski

YouTube

oglądaj nas:

http://aleatonix.pl
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e-mail
zespol@saxandsix.pl

Messenger
saxandsix

telefon
+48 603 218 649

Instagram
saxandsix

Facebook
saxandsix

www
saxandsix.pl

SoundCloud
saxandsix

YouTube
saxandsix

SaxAndSix to:
1. Monika Kręt  wokalistka (Voice of Poland IV w 2014)

2. Marcin Odyniec  konferansjer, band leader, saksofony, gitara

3. Bartosz Sosnowski  wokalista, gitara solowa

4. Grzegorz Karaś  instrumenty klawiszowe

5. Wojciech Łańko  bas

6. Mateusz Modrzejewski  perkusja

Sprawdź nas! Posłuchaj Napisz lub zadzwoń

Zespół SaxAndSix to muzyka wyłącznie na żywo wykonywana przez 

profesjonalnych muzyków na najwyższym poziomie. Szerokie 

instrumentarium, bogaty repertuar, wieloletnie doświadczenie, 

energia i charyzma na scenie składają się na wysoki poziom 

artystyczny, a każdy występ zespołu SaxAndSix czynią profesjonalnym koncertem, wydarzeniem artystycznym 

i niezapomnianym show.

Zespół SaxAndSix tworzą muzycy z najwyższej półki. Wykształceni na akademiach muzycznych, na stałe 

koncertujący, współpracujący z gwiazdami polskiej estrady 

prezentują najwyższe umiejętności zarówno muzyczne jak 

i sceniczne. W skład zespołu na stałe wpisany jest realizator 

dźwięku i światła, dbający o jak najlepsze brzmienie oraz 

zaplecze nagłośnieniowe przez cały czas trwania imprezy, 

a także zajmujący się oświetleniem scenicznym co 

dodatkowo intensyfikuje doznawanie wrażeń estetycznych.

Więcej o zespole: http://saxandsix.pl | 

http://fb.com/saxandsix | http://bit.ly/saxandsix_SUB 

YouTube: http://bit.ly/SaxAndSix_YouTube
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Z przyjemnością poprowadzę Państwa imprezę okazjonalną.

Marcin Odyniec zajmuje się prowadzeniem imprez od wielu lat. Rolę konferansjera pełni 

zarówno w swoim głównym projekcie coverowym, zespole SaxAndSix, ale również 

w innych projektach artystycznych, które współtworzy. Poprowadzi zarówno większe 

imprezy galowe, jak i mniejsze imprezy okazjonalne. 

Istnieje możliwość zarówno poprowadzenia przywitania gości specjalnych, wzniesienia 

toastów, jak i zabawienia gości różnego rodzaju tradycyjnymi zabawami, konkursami 

oraz konkurencjami czy turniejami itp. 

Przykładowe zabawy i atrakcje, jakie Marcin Odyniec prowadził to m. in.: „Przysięga gości”, Polonez, Pociąg, 

Walc zapoznawczy, Jaka to melodia?, Taniec z gwiazdami, Familiada, Milionerzy, głuchy telefon, Taniec miłości 

(ze świecami), Pisanie Poematów (drużynowo), Karaoke drużynowe, Oczepiny (w przeróżnych wariantach), 

Chóry, Taniec z marynarkami (konkurencja taneczna w parach), Ręka-noga (konkurencja taneczna w parach), 

Sztafeta (konkurencja), Gorące krzesła z zadaniami (konkurencja), Piosenka z witaminą C (konkurencja), Test 

zgodności, Wycieczka do ZOO/Kareta (zabawa integracyjna), Zabawy z chustą animacyjną (Klanza).
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Imprezy międzynarodowe to prawdziwe wyzwanie. 

Aby zachować profesjonalny i zarazem elegancki charakter uroczystości nie powodując uczucia wyobcowania wśród 

zagranicznych gości,  niezbędna jest biegła znajomość języka obcego przez osoby prowadzące. Marcin Odyniec wraz 

z Bartoszem Sosnowskim stanowią doskonały, dwujęzyczny duet, który radzi sobie w najtrudniejszych i najbardziej 

zaskakujących sytuacjach. 

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu rozumieją się na scenie bez słów i posługując się biegle językiem angielskim 

(fluent English), a także włoskim (esperto italiano), prowadzą konferansjerkę jednocześnie (kontekstowo) w dwóch 

językach. Dzięki temu goście nie mają wrażenia 

„mechan icznego t łumaczen ia”  każde j  kwest i i , 

poszczególne elementy imprezy nie rozciągają się 

w czasie, a dynamika całej uroczystości jest zachowana. 

Szczególna troska o najwyższą jakość używanych 

języków (zarówno pod względem poprawności 

gramatycznej jak i wymowy), swoboda w posługiwaniu 

się nimi oraz wrodzone poczucie humoru Marcina 

i Bartosza sprawiają, że  każda międzynarodowa 

impreza jest prowadzona na najwyższym, w pełni 

profesjonalnym poziomie.

Prowadzimy imprezy w języku: polskim, angielskim 

i włoskim

Mówimy biegle po polsku, angielsku i włosku.
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Instagram
marcinodyniec

Facebook
marcin.odyniec

www
marcin.odyniec.info

YouTube
marcinodyniec

Marcin Odyniec (dj odi) jest muzykiem — saksofonistą od 

wielu lat czynnie działającym na polskim rynku muzycznym 

— artystycznym i eventowym. Posiada młodą, prężnie 

rozwijającą agencję muzyczną Aleatonix. Jest band 

leaderem zespołu SaxAndSix, w którym również występuje 

osobiście jako saksofonista i gitarzysta. Wraz z zespołem 

SaxAndSix od wielu lat prowadził l iczne imprezy 

okolicznościowe oraz eventy jako konferansjer oraz również 

jako DJ.

Swoim doświadczeniem chętnie służy również podczas 

imprez, które prowadzi solo. Sprawdza się rewelacyjnie jako 

DJ i konferansjer w jednej osobie. Wraz z przyjaciółmi 

m u z y k a m i  m o ż e 

dodatkowo wzbogacić 

imprezę  o  występ 

artystyczny w duecie, 

t r i o  c z y  n a w e t 

k wa r t e c i e ,  a  s a m 

osobiście zagra wtedy 

na saksofonach.

dj odidj odidj odi

Marcin Odyniec
prezenter muzyczny (DJ),

konferansjer, 

saksofonista

http://aleatonix.pl
http://fb.com/aleatonix
mailto:kontakt@aleatonix.pl
https://instagram.com/marcinodyniec
https://fb.com/marcin.odyniec
http://marcin.odyniec.info
https://youtube.com/marcinodyniec
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Poniżej trochę ciekawych łączy, pod którymi można zobaczyć wybrane 

działania naszych artystów w różnych projektach:

Monika Kręt:

ź  Monika Kręt - Zimowa Piosenka | https://youtu.be/kWv0rAP7gCY

ź The Voice of Poland IV - Monika Kręt - „Radioactive" - Przesłuchania w 

ciemno | http://youtu.be/SW_dPPBYgBc

ź The Voice of Poland IV - Monika Kręt vs Mateusz Włodarczyk „Smooth" - 

Bitwa II | http://youtu.be/iFSG90ir-AA

ź The Voice of Poland IV - Monika Kręt - „Don't You Remember" - Nokaut | 

http://youtu.be/4JXvgyDWZFM

ź Monika Kręt - Jednego Serca | http://youtu.be/R5aHjyv4AIU

ź Monika Kręt - Jak Liść | http://youtu.be/VJx3_3xtOFg

ź Monika Kręt - Co dzień rano | http://youtu.be/AuhpBqnql8w

Bartek Sosnowski:

ź Frank Bartea - Others seem to try | https://youtu.be/fUOkvWdUQfs 

(11.02.2012)

ź Bart And The Rusty Sounds - Little Foxes EP (2015) |  

https://youtu.be/odIG0RNT8RM?list=PLe_hpGrLVIohIhjvQj5ziyFdTxTvx

YuXt

Marcin Odyniec:

ź Lista utworów, w których bierze udział Marcin Odyniec: 

http://bit.ly/MarcinOdyniecYouTube 

ź Kanał YouTube z nagraniami różnych autorskich projektów Marcina 

Odyńca: https://youtube.com/marcinodyniec 

Mateusz Modrzejewski:

ź Kanał YouTube Mateusz Modrzejewski | https://youtube.com/watch?v=qbIAYo-

0JHM&list=UUCxR9ltlmh-P19XFRCS9B1A

ź Kanał YouTube Michal Milczarek Trio | 

https://youtube.com/watch?v=Dtu5rUaG5c8&list=UUxhSvOZlwU2nJZzt0

DCAZnw

ź Kanał YouTube taktoprawda | https://youtube.com/watch?v=se-

zDlQ_N2g&list=UUKPVzkJxiI9eVE0WUsXDPMw

nasi artyści
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offer EN
SaxAndSix & Aleatonix 

oferta PL
SaxAndSix i Aleatonix

telefon
+48 603 218 649

e-mail
kontakt@aleatonix.pl

aleatonix.pl

kontakt@aleatonix.pl

603 218 649

Aleatonix Group Presents

messenger
aleatonix

www
aleatonix.pl

facebook
aleatonix

YouTube
aleatonix
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Koniecznie sprawdź również naszą regularną ofertę.

Cover Band
SaxAndSix.pl

Sprawdź nas i zadzwoń lub napisz już teraz aby dowiedzieć się więcej!

http://saxandsix.pl/files/saxandsix_oferta_en.pdf
http://saxandsix.pl/files/saxandsix_oferta_pl.pdf
tel:+48603218649
mailto:kontakt@aleatonix.pl
http://aleatonix.pl
https://m.me/aleatonix
http://aleatonix.pl
https://fb.com/aleatonix
https://youtube.com/channel/UCeOIuoTCaylvmXUrWW6cN9w
http://saxandsix.pl
http://aleatonix.pl
http://fb.com/aleatonix
mailto:kontakt@aleatonix.pl
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