


Big Band „Fabryka Wełny” został powołany do życia 
w 2016 r. z inicjatywy muzyków Filharmonii Łódzkiej, 
Teatru Wielkiego i Teatru Muzycznego w Łodzi oraz 
wybitnych polskich muzyków jazzowych. Od tego czasu 
orkiestra pracuje pod patronatem hotelu „Fabryka 
Wełny” w Pabianicach oraz fundacji „My Kochamy 
Pabianice”.  

Pomimo krótkiego stażu artystycznego Big Band brał 
udział w wielu udanych koncertach, m.in.: w Filharmonii 
Łódzkiej (w ramach „Freedom Jazz Festival”), w Teatrze 
Muzycznym w Łodzi oraz wielu wydarzeniach artystycz-
nych organizowanych przez hotel „Fabryka Wełny” 
w Pabianicach (koncert z Krystyną Prońko, bale charyta-
tywne, imprezy firmowe).  

Repertuar Big Bandu to przede wszystkim muzyka swin-
gowa. Staramy się żeby nasi słuchacze mogli usłyszeć na 
żywo i w oryginalnych aranżacjach muzykę ze „złotej ery 
jazzu” z połowy ubiegłego wieku kiedy grały słynne 
orkiestry Glenna Millera, Benny Goodmana, czy Duka 
Ellingtona.  

W naszym repertuarze nie brakuje również klasycznej 
muzyki tanecznej. 
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Dlaczego orkiestra  
nazywa się 

Big Band 
Fabryki Wełny?

— Dla podtrzymania dawnych tradycji 
włókienniczo-muzycznych. Jak wiadomo, 
jazz (lub swing), ku któremu nasz zespół 
zdecydowanie się skłania, narodził się na 
polach bawełny, a pod „naszym dachem”, 
czyli w murach hotelu „Fabryka Wełny” 
mieściła się kiedyś fabryka bawełny.

Skąd i po co ta „wełna”?

— Dla ocieplenia wizerunku; wełna lepiej 
grzeje.

Słynny jazzowy klub w Nowym Jorku na- 
zywał się ”Cotton Club”, czyli bawełniany 
(Francis Coppola nakręcił o nim film), grał 
w nim  do tańca big band Duka Ellingtona, 
śpiewał Cab Calloway. Mamy nadzieję, że 
hotel „Fabryka Wełny” (jedyny w Polsce 
hotel, który może się pochwalić tak dużą 
orkiestrą) i powstająca przy nim sala kon-
certowa, stanie się ważnym punktem na 
mapie kulturalnej Pabianic i całego kraju.
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Saksofony
Jacek Delong 
Mirosław Klepaczka 
Marek Kubisiak 
Roman Pryliński 
Kuba Raczyński
Trąbki
Piotr Chołys 
Konrad Bielawski 
Artur Gołabek 
Piotr Krzemiński 
Bernard Zdonek
Puzony
Grzegorz Borko 
Maciej Malec 
Sławomir Ostrowski 
Janusz Wieczorek 
Marcin Wojsznarowicz
Fortepian
Marta Sobczak
Gitara
Bogdan Grad
Bas
Bartosz Stępień
Perkusja
Piotr Pietrzak 
Radosław Bolewski

Muzycy Big Bandu 
„Fabryka Wełny”:
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Koncerty:

•  Krystyna Prońko i Big Band „Fabryka Wełny”
•  Glenn Miller Show
•  „Cotton Club“ – złota era jazzu 
•  Tribute to Frank Sinatra
•  Klasyka i Swing
•  Swingowe kolędy
•  Salsa i Jazz
•  Dixieland Show

Orkiestra nasza zapewnia również oprawę muzyczną:

•  balów,
•  bankietów,
•  imprez firmowych,
•  koncertów plenerowych,
•  festynów,
•  uroczystości państwowych. 

Repertuar      
 Big Bandu:
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