


W lutym 2022 roku ukazał się ich debiutancki album pt. "Grow".
 
Inspiracją do napisania kompozycji były etapy dorastania na
każdej płaszczyźnie życia. Natura jest tutaj kluczowa w
zrozumieniu świata i nas samych. Akceptacja zmian i
dostrzeganie w tym piękna to bardzo ważny element
dojrzewania. 

Album jest wynikiem rozwoju, którego muzycy doświadczyli w
trakcie tworzenia kompozycji, czy też w momencie gdy sięgali po
natchnienie do twórczości swoich ulubionych artystów

Oprócz autorskich kompozycji lider zespołu przedstawia swoje
spojrzenie na utwory wspaniałych artystów takich jak Jimi
Hendrix czy zespół The Beatles, których muzyka zakorzeniła się
w nim i dziś daje dojrzałe owoce.  

Spokój, melodyczność oraz naturalne brzmienie połączone
nieszablonową harmonią daje słuchaczom przestrzeń do
szczerej eksploracji chwili. 

Skład zespołu: 
Mateusz Jaremko - gitary / kompozycje
Filip Arasimowicz - kontrabas
Antoni Wojnar - perkusja

Kliknij i posłuchaj

https://open.spotify.com/album/4cffGMifaOY2lIM4cbNDFs?si=XFZ93dORQeqmmZZqZasnlQ


Koncert składa się z:
 

80 minut - autorska muzyka Jaremko Trio (materiał z
płyty "Grow") w tym trzy aranżacje utworów

(Blackbird - The Beatles, Castles made of sand - Jimi
Hendrix, My favorite things - Richard Rodgers) oraz

nowe kompozycje powstałe po wydaniu albumu.
 
 

Jaremko Trio występuje w klasycznym układzie
"scena-widownia" (Stage Plan A) jednak preferowany

układ to zespół ustawiony na środku sali z
widownią wokół sceny (Stage Plan B). 

https://www.youtube.com/watch?v=O3rZ7yZhIEA
https://www.youtube.com/watch?v=Fkiq9ixj7rg
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STAGE PLAN A

Gitara elektryczna: 
mikrofony do wzmacniacza lampowego Peavey Classic 30 (np. Sennheiser e906) 
Gitara akustyczna:
mikrofon + wyjście XLR out (D-box) do wzmacniacza akustycznego Fender Acoustic Junior
1x przedłużacz min. 4 wejścia 
1x WEDGE MONITOR 
Kontrabas:
1x XLR in (D-box)/ 1x przedłużacz min. 4 wejścia
1x WEDGE MONITOR 
Perkusja:
1x stopa / 1x werbel / 1x tom / 1x floor tom / 1x hihat / 1x crash / 2x ride
1x WEDGE MONITOR 

Rejestracja audio / recording
W miarę możliwości prosimy o zarejestrowanie audio całego koncertu. Najlepsze nagrania z trasy
koncertowej trafią na reedycje albumu, który to będzie wydany w formie płyt winylowych pt. "Grow UP!"
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STAGE PLAN B

Gitara elektryczna: 
mikrofony do wzmacniacza lampowego Peavey Classic 30 (np. Sennheiser e906) 
Gitara akustyczna:
mikrofon + wyjście XLR out (D-box) do wzmacniacza akustycznego Fender Acoustic Junior
1x przedłużacz min. 4 wejścia 
1x WEDGE MONITOR 
Kontrabas:
1x XLR in (D-box)/ 1x przedłużacz min. 4 wejścia
1x WEDGE MONITOR 
Perkusja:
1x stopa / 1x werbel / 1x tom / 1x floor tom / 1x hihat / 1x crash / 2x ride
1x WEDGE MONITOR 

Rejestracja audio / recording
W miarę możliwości prosimy o zarejestrowanie audio całego koncertu. Najlepsze nagrania z trasy
koncertowej trafią na reedycje albumu, który to będzie wydany w formie płyt winylowych pt. "Grow UP!"
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https://jazzpress.pl/plyty/jaremko-trio-grow

"calm" wykonany podczas
premierowego koncertu promującego

album "Grow"

Cały album "Grow" jest dostępny na
Spotify

"Good night" wykonany
przedpremierowo podczas

charytatywnego koncertu dla
Ukrainy

Zdjęcia do pobrania

Kliknij w logo

https://youtu.be/Fkiq9ixj7rg
https://open.spotify.com/album/4cffGMifaOY2lIM4cbNDFs?si=XFZ93dORQeqmmZZqZasnlQ
https://www.youtube.com/watch?v=O3rZ7yZhIEA
https://jazzpress.pl/plyty/jaremko-trio-grow
https://www.mateuszjaremko.com/media


kontaktkontaktkontakt

kontakt@mateuszjaremko.com

+48 661 404 653
www.mateuszjaremko.com


