
Szanowni Państwo, 

 Jestem absolwentką studiów I stopnia na Akademii Muzycznej w Gdańsku  
(specjalność - gra na skrzypcach) 

oraz w trakcie studiów na kierunku kompozycja.  
Gram na skrzypcach od 14 lat, mam doświadczenie 

 w grze solowej, zespołowej i orkiestrowej.  
Od 9 lat komponuję, tworzę aranżacje i opracowania  

utworów klasycznych oraz rozrywkowych. 

 W wykonywaniu i tworzeniu muzyki najbardzej cenię możliwość łączenia  
zamysłu twórcy utworu z własną interpretacją, 

tworzenie klimatów przez muzykę - od najbardziej podniosłych po rozrywkowe,  
oraz możliwość pokazania czegoś istniejącego na swój własny, oryginalny sposób. 

 Współpracuję z wieloma muzykami - instrumentalistami, wokalistami i kompozytorami, 
dlatego skład wykonawczy dobieram zawsze indywidualnie,  

dopasowując go do aktualnej potrzeby.   

Repertuar również jest bardzo szeroki i zawiera w sobie utwory z muzyki klasyczej,  
filmowej i rozrywkowej. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje - możemy przygotować 

również utwory, których nigdy wcześniej nie wykonywaliśmy. 

Zapraszam do współpracy przy okazji takich wydarzeń, jak 

koncerty 
wystawy 
bankiety 

konferencje 
śluby 

uroczystości kościelne 
wesela 

spotkania rodzinne 
obiady 

rocznice 
oświadczyny 

niespodzianki 

oraz wszelkich innych, również tych nietypowych. 

Niezależnie od grania oferuję tworzenie kompozycji, aranżacji i opracowań. 



Cena usługi ustalana jest zawsze indywidualnie, jednak bazuje na podanym cenniku: 

Wydarzenia kilkugodzinne:  

pierwsza godzina - 300 zł/os. 
druga godzina - 200 zł/os. 

trzecia i każda kolejna godzina - 150 zł/os. 

śluby i wydarzenia trwające do półtorej godziny - 300 zł/os. 

wydarzenia trwające do pół godziny - 200 zł/os. 

zlecenia kompozytorskie - cena ustalana indywidualnie 

Podane liczby należy pomnożyć przez liczbę wykonawców. 

Przykład: Oprawa 3-godzinnego wydarzenia przygotowana przez 2 muzyków: 

300 + 200 + 150 = 650 zł/os (1 muzyk) 
650 x 2 = 1300 zł/całość 

Działamy na terenie Trójmiasta i okresowo Białegostoku.  
W miejscu aktualnego działania dojazd jest bezpłatny. 

 W pozostałych przypadkach należy doliczyć koszty dojazdu. 
Możemy dojechać wszędzie, jednak im dalej, tym koszt dojazdu będzie większy. 

Wszelkich dodatkowych informacji udzielę telefonicznie lub mailowo: 

+48 692866322 
akjanowicz@gmail.com 

Zapraszam do kontaktu! 

Anna Janowicz 

mailto:akjanowicz@gmail.com

