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Zespół muzyczny Eminens istnieje od 2001 roku. Najczęściej gramy w takich miastach, jak : Częstochowa,
Myszków, Zawiercie, Koziegłowy oraz całe województwo śląskie. Założycielami zespołu są : Ola -
wokalistka o ciepłej, przyjemnej barwie głosu oraz jej mąż Zbyszek - klawiszowiec, wokalista, akordeonista i
konferansjer. Zespół muzyczny Eminens ciągle się rozwija i poszerza zakres działalności, ciesząc się dużym
powodzeniem. Począwszy od 2008 roku dla klientów ceniących sobie piękno muzyki, Eminens umożliwia
rozszerzenie składu o dodatkowe instrumenty, tj. saksofon, gitarę, oraz skrzypce. Nie gramy ani jednego
utworu z playbacku oraz nie używamy żadnych gotowców czy też midów, jak większość zespołów
(pseudozespołów). Współpracujemy z zawodowymi, doświadczonymi muzykami. Posiadamy bardzo bogaty
repertuar, który dopasowujemy indywidualnie do rodzaju imprezy oraz gustów gości. Pracujemy na
profesjonalnym sprzęcie z wysokiej półki, żeby zapewnić naszym klientom doznania słuchowe jak najwyższej
jakości. Mówimy o sobie - muzycy z zamiłowania. Gramy dla Państwa, ale także i dla siebie. Jest to naszą
pasją. Każde z nas ma inny charakter i temperament co niejednokrotnie widać na scenie. Sprawia to, że nie
potrafimy ustać spokojnie, a wręcz przeciwnie, bawimy się tym co robimy, ponieważ sprawia nam to wiele
przyjemności. Da się to też zauważyć w różnorodności wykonywanego repertuaru. Chcemy Państwu oferować
miłą i szaloną zabawę. Mamy nadzieję, że zechcecie Państwo wziąć w niej udział.
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