
De Trebles,  czyli  muzyczny  dom  wariatów  –  zespół,  który  powstał  w  2008  roku 
w Dąbrowie Górniczej. Pod tą nazwą kryje się autorska mieszanka muzyki soul, funk, 
pop, alternatywy, dopełniona nieszablonową liryką z lekką nutą humoru. De Trebles 
współtworzą wykształceni muzycy z wielu miast Polski.

Marcin  Łazarski  (wokal),  Jan  Malecha  (gitara),  Kamil  Taborek  (perkusja),  Tomasz  Stokłosa  (piano), 
Marcin Jadach (bas).  Aktualny skład wykrystalizował się w 2012 roku. W chwili obecnej zespół jest w trakcie 
prac nad rozpoczęciem nagrań debiutanckiej płyty.
Wysoki  poziom  artystyczny  zespołu  posiada  odzwierciedlenie  w  postaci  zdobytych  nagród 
i wyróżnień:
*  I nagroda podczas VIII Wrocławskiego Festiwalu Form Muzycznych (w jury zasiadali m.in.: Kuba Badach, 
Grzegorz Jabłoński).

* Nagroda za „Najlepszą Kompozycję” oraz II miejsce podczas VIII Międzynarodowego Festiwalu „Carpathia 
Rzeszów Festival” 2012,  do którego zgłosiło się blisko 300 artystów z 22 krajów świata. (W jury zasiadali:  
Dorota Szpetkowska, Marek Kościkiewicz, Zygmunt Kukla, Jerzy Dynia, Ewa Farna).

* I nagroda podczas Silesia Junior Stage 2012, imprezie towarzyszącej 7 Śląskiemu Festiwalowi Jazzowemu 
w Katowicach.

* Zwycięstwo w Mute Studio Festiwal. Do konkursu zgłosiło się ponad 200 zespołów z całej Polski.

* Wyróżnienie podczas imprezy Korowód 2008 i 2012 – Koncert w radiowej Trójce.

* Występ  w ramach prestiżowego międzynarodowego festiwalu “Starzy i młodzi, czyli jazz w Krakowie” – 
„młoda scena jazzowa”.

*  Zespół wystąpił  w telewizyjnym programie „Must Be The Music”.

* Wokalista zespołu jest zwycięzcą telewizyjnego programu „Szansa na Sukces” z piosenkami Ani Dąbrowskiej 
oraz uczestnikiem 1 edycji The Voice of Poland (przesłuchania w ciemno + etap radiowy),  otrzymał nagrodę 
Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza za osiągnięcia w dziedzinie kultury.

Utwory  De  Trebles  pojawiają  się  w  takich  stacjach  radiowych  jak:  Trójka  Polskie  Radio  (utwór  „Jestem 
Kamieniem” znajdował się wśród propozycji do Listy Przebojów Marka Niedźwiedzkiego), ChilliZet, Radio PIN, 
Radio Merkury, Radio RAM, Szkockie SHMU FM,  oraz programach TV Polsat, TV 4, TVP 1 (6 maja zespół był 
gościem Agaty Młynarskiej w „Świat się kręci”).

www.detrebles.com | facebook.com/detrebles | soundcloud.com/detrebles


