
To najbardziej utytułowany polski zespół bluesowy ostatniej dekady! 
   Dziesiątki koncertów w kraju i za granicami spotkały się z gorącym   

przyjęciem ze strony publiczności, zaowocowały zaproszeniami na 
międzynarodowe festiwale w Niemczech, Czechach, Belgii czy
na Węgrzech.

    Zespół powstał w Jeleniej Górze i  w ciągu dziesięciu lat działalności zdobył 
miano jednej z najlepszych grup bluesowych w Polsce, a także szereg nagród 
festiwalowych. 

W 2003 roku zespół nagrał swoją pierwszą płytę „Good Day For The Blues” , a w 2004 roku 
odbyła się premiera albumu  „Searching For The Blues” . W roku 2010 ukazała się szczególna 
płyta „J.J. Band i Przyjaciele – Blues” z utworami Tadeusza Nalepy nominowana do nagrody
Fryderyka.  

J.J.Band to niewątpliwa uczta muzyczna, wielka radość grania i dobra zabawa.  
W czasie koncertu zespołu będzie można usłyszeć przede wszystkim utwory z najnowszego 
albumu J.J. Band poświęconego twórczości Tadeusza Nalepy i zespołu Breakout oraz utwory 
z autorskich albumów zespołu.  

 KONTAKT:                                                              MEDIA: 

 Jacek Jaguś                                                              www.jjband.pl
     kom.  +48 501 602 573 

 email   jjband@o2.pl                                                 youtube 
     

                                                                                facebook 
 

Jacek „Jogi“ Jaguś - gitara, śpiew
Bartek „Boruta" Łęczycki - harmonijka
Piotr Michalak - piano, hammond
Andrzej „Stagracz" Stagraczyński - bass
Bartosz „Mr.Shuffle" Niebielecki - perkusja
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mailto:jjband@o2.pl
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NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

2010 - Najlepsza polska płyta bluesowa 

    2009 - Najlepszy polski zespół bluesowy

    2009 - Najlepszy polski gitarzysta bluesowy

    2009 - Najlepszy polski harmonijkarz bluesowy

    2007 - Najlepszy polski harmonijkarz bluesowy

    2006 - Najlepszy polski harmonijkarz bluesowy

    2006 - Najlepszy polski gitarzysta bluesowy

    2006 - Najlepszy polski zespół bluesowy

    2005 - Najlepszy polski harmonijkarz bluesowy

    2004 - Najlepszy polski gitarzysta bluesowy

    2004 - Najlepsza polska płyta bluesowa

    2004 - Gitarowa nadzieja roku 2004 "Gitara i Bas"

    2004 - Najlepszy polski zespół bluesowy

    2003 - Najlepsza polska płyta bluesowa

    2003 - Najlepszy polski zespół bluesowy

    2002 - Najlepszy debiut bluesowy

DYSKOGRAFIA:

2010 - "J.J. Band i przyjaciele grają utwory Tadeusza Nalepy - "Blues" (wyd. Fonografika)

    2008 - "JJ Band LIVE! on Blues Colours Festival 2006" 

    2004 - "Searchin' for the Blues" (wyd. Omerta.Art)

    2004 - "Feelin' Alright. JJ Band Live In Ostrzeszów"

    2003 - "Good Day For The Blues" (wyd. Omerta.Art)


