Studio DR, sp. z o.o.
sklep.ccm.pl
Malinka 65D/2
43-460 Wisła
tel. 33 855 36 21

Dane aktualne na dzień: 26-09-2020 11:40

Link do produktu: https://ccm.pl/0-p-1189.html

Bubik, Adam - Czy to ja
Cena

29,90 zł

Cena poprzednia

35,00 zł

Dostępność

Dostępny

Stan magazynowy

29 szt.

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

DRCD 2798

Opis produktu
Adam Bubik to polsko-czeski muzyk i piosenkarz z Zaolzia (Czechy), który tak naprawdę nigdy nie myślał o tym, że muzyka
będzie jego głównym zajęciem w życiu. W dzieciństwie próbował się zmierzyć z różnymi górami lodowcowymi – pierwszą z
nich była gra na fortepianie, a drugą wystąpienia publiczne. Sam przyznaje, że nie wychodziło mu za dobrze. Jednak w wieku
nastoletnim podjął się nauki gry na gitarze elektrycznej i zapisał się na regularne lekcje do szkoły muzycznej. Później
przełamał się i zaczął śpiewać, nawet choć do tej pory z powodu wstydu śpiewać nie chciał i pono “w ogóle nie umiał”. Wtedy
też powstał rockowy zespół studencki “Bosso” i singiel “To my”, którego Adam jest autorem. W nagraniu wystąpiły gościnnie
wokalistki Ania Niedoba i Ewa Farna, koleżanki z Gimpla (polskie liceum ogólnokształcące w Czeskim Cieszynie). Po jakimś
czasie jednak zaczął w muzyce szukać czegoś więcej niż tylko samej rozrywki i założył kolejny zespół o nazwie “Zachaeus
Live”. Wspólnie ze swoimi znajomymi z zespołu nagrał płytę z coverami znanych zagranicznych piosenek worshipowych
przetłumaczonych na język polski. Dosyć szybko się zorientował, że w coverach nie może w pełni wyrazić siebie i zaczął pisać
własne piosenki. Motywem do pisania własnej muzyki i tekstów były autentyczne zdarzenia i sytuacje z jego życia. Tak powstał
jego projekt autorski. Produkcją muzyczną płyty zajął się Mirek Stępień
Opakowanie płyty jest wykonane całkowicie nowaste, bo artyście zależy na otaczającym nas środowisku.

Rok wydania: Grudzień 2019
Nośnik: CD
Styl muzyczny: Pop
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