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Max Kowalski (KONTRABAS, KOMPOZYCJA)     
 
Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie. Współpracuje z Teatrem 
Witkacego w Zakopanem. Jest autorem muzyki do spektakli: Tangen Knuta 
Hamsuna (Teatr Witkacego), Pustynia Tankreta Dorsta (Teatr Polski we 
Wrocławiu), Kamienie w kieszeniach Marii Jones (Klub Graffifti w 
Lublinie),Ostatni taki ojciec Artura Pałygi - Spektakl zdobył 
najważniejsze nagrody XV Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie 
Polskiej Sztuki Współczesnej ( Teatr Scena Premier Invitro w Lublinie), Śmierć 

 

                                  SIMPLE FREE 
 
Włodzimierz KINIOR Kiniorski- SAX 
Multiinstumentalista, kompzytor, producent muzyczny. 
Osobowość artystyczna multiinstrumentalisty Włodzimierza Kiniora Kiniorskiego wyrosła z jazzu i do tej pory jest to silny 
element jego muzyki. Szybko zyskał uznanie w kraju wśród muzyków, publiczności i krytyków. Ci ostatni nie szczędzili mu 
nagród na festiwalach jazzowych w Polsce i poza granicami kraju. Do freejazzowych korzeni doszła fascynacja muzyką 
etniczną, elektroniczną oraz współczesną. Malowniczość jego muzyki 
powoduje, że kompozycje Kiniorskiego pasują jako tła muzyczne w spektaklach teatralnych. Jego muzykę możemy usłyszeć 
między innymi na scenie Teatru Klinika Lalek, Teatru Powszechnego w 
Warszawie, Teatru Witkiewicza w Zakopanem. 
Za sprawą swojej konsekwencji twórczej szersza publiczność bardziej zna go jako muzyka takich formacji jak: Tiebreak, Graal, 
Young Power, Izrael czy Brygada Kryzys niż z jego solowych dokonań. Kiniorski – to nazwisko znajdziemy na okładkach wielu 
płyt za sprawą współpracy ze Stanisławem Sojką, Grzegorzem Ciechowskim, czy takimi zespołami jak Daab, Trebunie Tutki 
czy Twinkle Brothers. I tu chyba można szukać klucza do jego 
twórczości. Kinior bardziej funkcjonuje jako zjawisko niż jako uznany muzyk. Jego twórczość ma ten stały element, który 
charakteryzuje największych muzyków z Milesem Davisem na czele – muzyka to zderzenie osobowości, dialog artystyczny, 
szukanie nowych fascynacji podczas współpracy z młodymi muzykami a nie 
stemplowanie płyt mniej lub bardziej znanym nazwiskiem. 
 
Kuba Rutkowski-DR 
 
Perkusista i kompozytor, grający na akustycznej i elektronicznej perkusji. Od wielu lat związany z polską sceną rockową, jazzową i 
teatralną. Nagrał ponad 30 płyt z różnymi artystami. Najważniejsze jego kooperacje to: Nucleon, Pulsarus, Max Klezmer Band, Limboski, 
Kostas New Progrram, zespoły Dominika Strycharskiego, Włodzimierza Kiniorskiego, wieloletnia współpraca z Maćkiem Maleńczukiem. 
Wraz nim oraz Robertem Tutą stworzył muzykę do niemego filmu "Mocny Człowiek". 
sztuk performatywnych, filozofia sztuki, neuroestetyka i prakseologia. 
 



ąszczęśliwa Albert Sumak ( Teatr Scena Premier Invitro w Lublinie),Bitwa o 
Nangar Khel Artura Pałygi (Teatr Polski w Bielsku-Białej). – wszystkie w reż. Ł. 
Witt- Michałowskiego. Nauczyciel gry na kontrabasie w PSM I st. w 
Dobczycach.Współpracuje z wieloma muzykami scen krakowskich. Od 
stycznia 2011 kontrabasista w zespole Sholem www.sholem.pl 
Założyciel i lider zespołu Max Klezmer Band. 
 
PIOTR JACKSSON WOLSKI-PERC 
 
PIOTR JACKSON WOLSKI-muzyk-instr.perkkusyjne,producent 
Lider zespołu WOLSKI. com [fusion music] i TAM TAM PROJECT  
[funky, world music, grunge, jazz, electronic] 
Pomysłodawca oraz wykładowca szkoły perkusyjnej  
TAM TAM ACADEMY 
Swobodnie poruszający się w wielu gatunkach muzycznych  
[funky, world music, grunge, jazz, electronic i inne]. 
 
Aktualnie współtworzy projekty: 
TEATR MALOWANIA TOMASZA SĘTOWSKIGO  
[producent muzyczny] 
KINIOR REGGAE SOUND [reggae,funk] 
AFRO BEAT‘S SOUND SYSTEM  
[afro beat’s oraz warsztaty sztuki Afrykańskiej] 
DJEMBE GROOVE [acid jazz.....]  
TOCH DJEMBE [house.....] 
DUALITI [grunge,world music,electronic spice,jazz rock,multimedia] 
Współautor audycji „Yatka Matka“ w Radio JAZZ 
Współpraca z wieloma artystami: 
M IN 
TOMASZ STANKI ,YOYNG POWER, HABAKUK, MAANAM,SOYKA 
 
- Krzysztof Głuch- KIB 
 
 Muzyk, kompozytor, były członEk takich grup jak Young Power, Shakin' Dudi, 
Pick Up, DDD czy Cree. Oscillate 
 
 


