Dave Bo to bez wątpienia światowej klasy saksofonista, którego postać zamienia
każde muzyczne spotkanie w niezapomniane widowisko.
Większość przyjęć weselnych
ma pewien utarty schemat i
choć wiele z nich jest
udanych, można odczuć, że
brakuje w nich elementu
niepowtarzalnego
i wyjątkowego.
Zapraszając na swoje
przyjęcie Dave’a Bo
zapraszacie muzyka
grającego w najlepszych
salach koncertowych oraz
klubach w Europie a poza nią
pracującego dla agencji
bookingowych z Nowego
Jorku czy Dubaju. Zapraszacie
gwiazdę występującą m.in. w
Carnegie Hall w Nowym
Jorku, czy Ultra Music Festival
Miami.

Dave Bo to Absolwent Akademii
Muzycznej w Katowicach.
Zwycięzca Ogólnopolskich
Festiwali Saksofonowych.
Uczestnik Warsztatów
Jazzowych.
Współpracował z
Filharmonią Śląską, Filharmonią
Zabrzańską, Narodową
Orkiestrą Symfoniczną
Polskiego Radia. Grał jako
solista z Polską Młodzieżowa
Orkiestrą Symfoniczną.

Występował na scenie obok europejskich i polskich gwiazd takich jak:
Leszek Możdżer, Krystyna Prońko, Waldemar Malicki, Zbigniew Wodecki, DJ Adamus,
Doda, Norbi.
Współpracował również z takimi muzykami jak: Marcin Wyrostek (zwycięzca "MAM
TALENT TVN), Grzegorz Kapołka (Golec uOrkiestra), a także z muzykami Reni Jusis,
Łukasza Zagrobelnego oraz Video.

Na koncie ma solowa płytę SAX4SEX (Released in USA / patronat JAZZ FORUM) oraz
nagrania w wielu produkcjach. Oprócz koncertów w Polsce występował już m.in. w: USA,
Dubaju, Indiach, Niemczech, Hiszpanii, Austrii, Włoszech, Czechach, Francji, Szwajcarii,
Danii, Ukrainie czy Rosji.

Wybór saksofonistów na
polskiej scenie wciąż
przybywa jednak nikt inny
nie ma tak ogromnych
możliwości
improwizacyjnych
wynikających z
wieloletniego doświadczenia
koncertowego oraz pracy na
prestiżowych eventach np.
Mixology Night (Dubai) czy
EXPO2015 (Mediolan) .
Dzięki temu zasoby sztuczek
i pomysłów muzycznych są
praktycznie nieograniczone
a goście weselni przeżywają
zupełnie nowe
doświadczenia muzyczne i
wizualne.
Dave Bo to live act’owiec o niesłychanym feelingu dający najbardziej energetyczne
pokazy gry na tym najseksowniejszym instrumencie. Każde wydarzenie kocertowoeventowe z jego udziałem to gwarancja pełnego parkietu i emocji na najwyższym
poziomie.

Zapraszamy do współpracy oraz odkrycia jego talentu na stronie:
www.davebosax.com | www.youtube.com/davebosax

