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Rafał Brzozowski
Rafał Brzozowski to jeden z najzdolniejszych 
muzyków swojego pokolenia, który wpisał 
się na stałe w krajobraz krajowej muzyki 
rozrywkowej, a jego przeboje znają i 
śpiewają wszyscy!

Na swojej muzycznej drodze występował w 
wielu programach jak „Szansa na sukces” czy 
„Voice of Poland”, współpracował z grupą 
De Mono i Markiem Kościkiewiczem by finalnie 
stać się spełnionym artystą, wokalistą, a nawet 
doskonałym konferansjerem i prowadzącym. 

Dziś Rafał to charyzmatyczny performer, którego 
utwory rozpoznaje z zamkniętymi oczami cała 
Polska, a jego koncerty przyciągają i porywają do 
zabawy tłumy. 

Przedstawiamy państwu kierowaną do branży 
eventowej, wyjątkową ofertę koncertową w kilku 
wariantach.
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OFERTA
Rafał to artysta wszechstronny o doskonałym kontakcie z publicznością i 
niezależnie od tego czy na scenie występuje sam czy też w asyście całego zespołu, 
już pierwszymi dźwiękami przykuwa uwagę widzów i porywa do zabawy.  

Zarówno w odsłonie solowej, kameralnej jak i rozbudowanej usłyszymy największe 
hity Rafała oraz dopasowane do danego wydarzenia znane i lubiane covery.

Solo:

Charyzmatyczny występ solo z
akompaniamentem gitary oraz 
doskonałymi podkładami.

od 10000 zł

Trio:

Występ w składzie trzyosobowym 
z pianinem oraz gitarą basową.

od 17000 zł

Pełen zespół:

Występ w pełnym koncertowym 
wymiarze. Na scenie u boku 
Rafała skład najlepszych polskich 
instrumentalistów koncertujących 
z nim na stałe oraz wspomagających 
go w roli prowadzącego w programie 
„Koło Fortuny”.

od 25000 zł
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O ARTYŚCIE
Rafał urodził się 8 czerwca 1981 roku 

w Warszawie. 
Już od dzieciństwa przejawiał 

zainteresowanie muzyką i uczył się grać 
na pianinie. Wkrótce ukończył jednak 
Akademię Wychowania Fizycznego i 

został brązowym medalistą Mistrzostw 
Polski w zapasach. Miłość do muzyki 

wzięła natomiast górę i już w 2002 roku 
wziął udział w programie “Szansa na 

sukces” zdobywając wyróżnienie.

Dalsza kariera Rafała to między innymi 

nagranie albumu wraz z zespołem 

Emigranci, które pozwoliło wypłynąć 

Rafałowi na szerokie wody show biznesu. 

Po długiej i owocnej współpracy z 

grupą De Mono i Markiem 

Kościkiewiczem artysta wziął 

udział w pierwszej edycji programu 

„Voice Of Poland”, by chwilę później 

porwać Polskę do tańca autorskimi 

przebojami takimi jak „Tak blisko” czy 

„Nie mam nic”. 

Aktualnie Rafał poza regularnym 

koncertowaniem doskonale sprawdza się 

jako konferansjer oraz prowadzący 

co podziwiać mogą widzowie 

„Koła Fortuny” -  jednego z najbardziej 

rozpoznawalnych polskich teleturniejów.


