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Pełny skład 
koszt - 3500 zł

W cenie są już zawarte koszty za transport (do 150km do 
miejscwości Iława).
Do cen dochodzą koszta noclegów jeśli koncert jest oddalony o 
więcej niż 150km od Iławy. Średni czas trwanie występu to półtorej 
godziny.
Na koncertach gramy również covery m.in. zespołów Myslovitz, 
Męskie Granie Orkiestra, Lao Che, T.Love (obligatoryjnie wg. Męskie Granie Orkiestra, Lao Che, T.Love (obligatoryjnie wg. 
życzenia Organizatora)
W ofercie koncertowej jestteż nasz najnowszy projekt: The Best 
of T.LOVE – czyli największe przeboje Muńka Staszczyka w naszym 
wykonaniu.

Zaproście nas do siebie -  gwarantujemy energetyczne show w 
profesjonalnej oprawie muzycznej.

www.nowakowsky.art

 Autorski materiał pop/rock 

 Premiera płyty „Dziś jestem tu”

Z wielką przyjemnością zagościmy u Państwa na dniach miast, gmin, 
różnych świętach, eventach, w Waszych domach kultury lub na 
deskach Waszego kinoteatru.
Ten rok to dla nas przede wszystkim promocja nowej płyty „Dziś 
jestem tu”.

NOWAKOWSKY
Pod takim pseudonimem Pod takim pseudonimem 
tworzy oraz występuje 
Mateusz Nowakowski – EX 
górnik, który przepracował 
pod ziemią 10 lat a w 2021 roku 
postanowił wejść na całego do 
świata muzyki, wydając 
pierwszy singiel „Dziś jestem 
tu”.

SETKI TYSIĘCY 
WYŚWIETLEŃ
Jego dotychczasowe Jego dotychczasowe 
produkcje cieszą się wysoką 
oglądalnością w serwisie 
Youtube i dobrym odsłuchem 
m.in. na Spotify. Nowakowsky 
band to zespół utworzony z 
inicjatywy Mateusza 
Nowakowskiego.Nowakowskiego.

POP ROCK
Dotychczas po za „Dziś jestem Dotychczas po za „Dziś jestem 
tu”, przez ostatnie półtorej 
roku, artysta wydał jeszcze 
inne single w różnych 
klimatach : Rockowe „No weź” – 
cieszące się dużą 
popularnością w Antyradio – 
na liście Turbo Top, 
„Samotność” – w hołdzie 
lokalnym muzykom, popowe 
„Wprost” które było owocem 
pracy z zespołem Loka oraz 
bluesowe „ Ułożyłem życie tak”, 
które było jego przełamaniem 
muzycznym.
Muzyka jaką reprezentuje Muzyka jaką reprezentuje 
zespół to pogranicze 
alternatywnego rocka i popu.
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Mateusz szerszej publiczności dał się poznać w programie Szansa na sukces, miał też okazję 
wystąpić w emitowanym na żywo w TVP2 oraz w TVP3 koncercie gwiazd„Taneczny Port Mazury”
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