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The Customs to topowi instrumentaliści i wokaliści o ponad 12-letnim doświadczeniu na największych scenach w Polsce i za granicą. 
Na przestrzeni lat pracowali z takimi artystami jak Natalia Kukulska, Kora, Piasek, Marika, Robert Chojnacki, Oddział 
Zamknięty, Lady Pank, Mrozu, Stefano Terrazzino, Anna Karwan czy Rafał Brzozowski. Zaznaczali również swoją 
obecność w takich produkcjachi festiwalach jak The Voice of Poland, Eurowizja, Woodstock, a ich głosy regularnie można 
usłyszeć w wielu produkcjach radiowych, telewizyjnych oraz kinowych. Od wielu lat obsługują gigantów branży eventowej z jedynym, 
charakterystycznym dla siebie rockowym sznytem.

The Customs to zawiązana w 2014 roku formacja, która na przestrzeni lat przyciągając do siebie najlepszych muzyków  
i artystów stała się flagową pozycją w ofercie agencji CustomArt.

Jako jedyny cover band w Polsce łączą standardowe koncerty z najbardziej skomplikowanymi wizjami klienta jak realizacje na wysokich 
konstrukcjach czy granie przez wideotransmisje. To co w zespole wyjątkowe, to możliwość realizacji custom-owych składów na 
zamówienie oraz opracowania niestandardowych form występu. Na specjalne wydarzenia przygotowywali autorskie kompilacje 
muzyczne, synchronizowane z efektami oświetleniowymi, laserami, mappingami czy pirotechniką. W portfolio formacji znajdują się takie 
przedsięwzięcia jak oprawa pokazów mody, premiery modeli samochodów, uroczyste gale, występy na scenach 
360st i nowoczesne konferencje wypełnione jinglami i muzycznymi przerywnikami.
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Bardzo szerokie możliwości i potężne brzmienie zapewnia już podstawowy skład zespołu liczący 7 osób a w tym: trzy główne 
wokale, dwa klawisze, dwie gitary elektryczne, bas, perkusja, SPDS oraz sampler. The Customs to również możliwość 
zamówienia zupełnie niestandardowego, rozbudowanego składu z dowolnym instrumentarium. Zespół współpracuje z wieloma wyjątkowymi 
muzykami oraz wybranymi gwiazdami rodzimej sceny. Aktualnie największa zbudowana na zamówienie klienta formacja, to 
14 osób na scenie z sekcją dętą, smyczkową wraz ze skrzypcami elektrycznymi, dodatkowymi wokalistami, raperem i DJem.

Jeśli szukasz czegoś wyjątkowego, to ekipa The Customs pomoże zrealizować najśmielsze kreacje.
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Kris
Wokalista i gitarzysta, lider oraz założyciel formacji. Na przestrzeni lat związany z takimi grupami jak Oddział Zamknięty, Robert 
Chojnacki, Tomasz Karolak. Zaznaczył swoją obecność na takich scenach jak Woodstock czy Eurowizja. Brał udział w programach 
telewizyjnych takich jak The Voice of Poland czy Kuba Wojewódzki Show. W dorobku artystycznym ma również pracę studyjną jako 
wokalista w licznych produkcjach telewizyjnych oraz radiowych.

Jowita
Piękna i niesamowicie uzdolniona wokalistka nowej fali. Mimo bardzo młodego wieku na jej talent ostrzą sobie zęby wytwórnie płytowe, 
a widzowie programów Idol czy Must Be the Music w których pięła się na szczyt, nie mogą doczekać się debiutu Jowity na scenie autorskiej. 
Póki co Jowita szlifuje swoje umiejętności i rockowy pazur w The Customs, a niewykluczone, że praca właśnie u boku takich muzyków i setki 
zagranych imprez w wielu zakątkach kraju i za granicą, przyniesie wkrótce autorski materiał.

Bartozzi
Basista zaliczany do najwyższej klasy w naszym kraju. Pierwsze profesjonalne kroki na scenie muzycznej stawiał już w 1997 roku. Na swoim koncie 
ma setki godzin pracy zarówno studyjnej jak i scenicznej. Na swojej drodze współpracował z takimi artystami jak Andrzej Piasek Piaseczny, 
Seweryn Krajewski, Marek Kościkiewicz, Envee, Anita Lipnicka, Velvet czy Derrick McKenzie (Jamiroquai). W 2014 roku 
wydał również swój debiutancki album „Bartozzi EP”.

Domin
Perkusista, absolwent Szkoły Muzyki Rozrywkowej i Jazzu II st. w Warszawie. Nauczyciel młodego pokolenia perkusistów o rockowym 
zacięciu. Na swojej muzycznej drodze współpracował z takimi artystami jak K.A.S.A., Harlem, Małgorzata Ostrowska, Grażyna 
Łobaszewska, Ewa Farna, Stachursky czy Grzegorz Markowski.

Archie
Kompozytor, producent, pianista i wokalista. Studiował grę na fortepianie na Akademii Muzycznej w Katowicach. Wybitnie utalentowany 
artysta ceniony przede wszystkim za nowatorskie podejście do brzmienia i wszechstronność. Współpracowali z nim: GAROU, Edyta Górniak, 
Patrycja Markowska, MROZU, Marika, Derrick McKenzie (Jamiroquai), Patrycja Kosiarkiewicz, Natalia Przybysz 
(Sistars), Adam Sztaba, Piotr Bukartyk, Grzegorz Hyży, Natalia Szroeder, Natalia Kukulska, Mateusz Ziółko... i wielu 
innych.

Wino
Gitarzysta, kompozytor. Muzyk o dorobku z najwyższej półki, autor wielu radiowych hitów, muzyk sesyjny jak i top sceniczny. Na swoim 
koncie ma współpracę z takimi artystami jak Janusz Panasewicz, Lady Pank, Anita Lipnicka, John Porter, Danzel, Stachursky, 
Rafał Brzozowski, Ellie czy Katie Melua.

SKŁAD PODSTAWOWY

Brzoza
Muzyk, instrumentalista, klawiszowiec, kompozytor i aranżer. Niezwykle uzdolniony pianista młodego pokolenia o rock&roll-owej 
i alternatywnej duszy. Udziela się w wielu nowoczesnych oraz klubowych składach. Koncertuje z Mariką, Cleo, Piotrem Zioła, Tede oraz 
Darią Zawiałow.
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W ramach standardowego występu zespół wykonuje 120 min muzyki na żywo, dzielone na sety w zależności od 
scenariusza i wymagań klienta. Na niestandardowe realizacje może zaoferować indywidualny czas pracy, dopasowanie 
instrumentarium do wymagań imprezy czy przygotowanie kompleksowej oprawy artystycznej od zera, łącznie 
z tancerkami, pirotechniką czy innymi efektami. 

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami promocyjnymi:

NASZE MATERIAŁY PROMOCYJNE

Wideo Zdjęcia Audio
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https://drive.google.com/open?id=137Q7qYbILgDC_UvfCrwGLA3RjN7YtRhn
https://downloads.ctfassets.net/9tptzzs1wg30/5ncx3TVwbusC2MEOkasC0s/41f0b8f6263ce1eec1275976f16cc96b/TheCustoms_BigMix.mp3

