
Dixie Company – Dossier     
  

Poznańska formacja jazzu tradycyjnego Dixie Company powstała w roku 
1993 z inicjatywy puzonisty Krzysztofa Zaremby. Od tego czasu zespół zagrał kilkaset 
koncertów w wielu prestiŜowych miejscach w kraju i za granicą. 
 Wziął udział w programach telewizyjnych: „Muzyka Teatralna i Filmowa” Zygmunta 
Koniecznego, „Człowiek Roku’95”, „Viktory’95 TVP”,„Czar Par”, „PoŜegnanie Lata  
z TVP”, „Partytura” i wielu innych. 
 Wystąpili takŜe w trakcie wręczania nagród im Stefana Kisielewskiego  
w kawiarni „Na RozdroŜu”, gdzie jednym z nagrodzonych był Jan Nowak Jeziorański, oraz 
na dziedzińcu Sejmu RP w trakcie Sesji Wiosennej Zgromadzenia Północnoatlantyckiego. 

W roku 2000 Dixie Company reprezentowali Wielkopolskę w Pawilonie Polskim na 
EXPO w Hanowerze, oraz wystąpili w pawilonie Unii Europejskiej podczas wizyty jej 
przewodniczącego Romano Prodiego. W styczniu 2001 roku zespół uczestniczył  
w Europeicher Presse-und Funk-Ball 2001, którego honorowymi gośćmi byli: Prezydent 
Kwaśniewski i Kanclerz Niemiec Schroder.  

W trakcie licznych wojaŜy zespół miał zaszczyt współpracować z Mr Acker Bilkiem 
jednym z nielicznych Ŝyjących jazzmanów epoki Louisa Armstronga. Radosna i Ŝywiołowa 
muzyka Dixie Company tak spodobała się nestorowi jazzu, Ŝe dwukrotnie przyjął zaproszenie 
na wspólne koncerty w Polsce. Gościem specjalnym jubileuszu 15-lecia istnienia zespołu był 
takŜe Mr Acker Bilk ze swoim Paramount Jazz Band. Inną wielką gwiazdą, z którą odbyli 
trasę koncertową w Niemczech to duńska formacja „Papa Bue’s Viking Jazz Band”. 
Grali teŜ na wielu festiwalach i w renomowanych klubach jazzowych w Czechach, Francji, 
Niemczech, Szwajcarii i Szwecji. Dixie Company jest organizatorem Poznań Old Jazz 
Festiwal, na który gościć będzie w tym roku Kenny Ball and his Jazzmen.  
  Cechą charakterystyczną Dixie Company jest granie hot zawierające maksimum 
swingu oraz pełne ekspresji i Ŝywiołowości improwizacje solistów.  
DuŜe wraŜenie robią wręcz karkołomne popisy sekcji instrumentów dętych 
podparte perfekcyjnie pracującą sekcją rytmiczną. Istotnym elementem jest śpiew i gra 
bandŜysty, wypełnione duŜą dozą ciepła i humoru. 
 
Oto aktualny skład Dixie Company: 
 
Krzysztof Zaremba   - tbn, leader 
Jakub Marszałek   - tp, kazoo 
Mariusz Gajdziel  - bass 
Wojciech warszawski – bj, voc 
Piotr Soroka   - dr, washbord 
 
 
 


