Firma Ars Sonora pragnie dotrzeć do muzyków zainteresowanych
kompleksową
produkcją płyt za rozsądną cenę, którzy oczekują przy tym wysokiej jakości usług.
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WITOLD PAPROCKI: Jako organista i animator życia
muzycznego nie narzeka pan na brak zajęć - skąd więc
pomysł, aby swoją bogatą działalność rozszerzyć jeszcze o nagrywanie muzyki i prowadzenie firmy fonograficznej?
JAKUB GARBACZ: Nagrywanie muzyki klasycznej to bardzo specyficzna
ra dźwięku
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Jakub Garbacz: przy nagraniach muzyki klasycznej używa się urządzeń konstruowanych na zamówienie - ich cena przekracza często wartość dobrego
samochodu.
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Jakub Garbacz - organista i realizator dźwięku, w 2000 roku ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Łodzi. Koncertuje jako solista i kameralista. Kierownik artystyczny festiwalu
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