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Gąsior, Gabriela & Holy Noiz Bez Ciebie nie ma mnie
Cena

32,00 zł

Dostępność

Aktualnie niedostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

DRCD 2421

Opis produktu
'Bez Ciebie nie ma mnie' to debiutancka płyta gospel Gabrieli Gąsior z zespołem Holy Noiz. Album zawiera kilkanaście
autorskich utworów wokalistki w większości w języku polskim, które nawiązują do treści biblijnych. Reprezentuje nowoczesny
nurt gospel, który oscyluje wokół muzyki soul, funky, jazz, rock, r'n'b, reggae, muzyki latyno-amerykańskiej, a
także etnicznej. W nagraniu płyty udział wzięło ponad 40 muzyków: kilkunastu instrumentalistów (w tym sekcja dęta i
kwartet smyczkowy) oraz ponad dwudziestu wokalistów (trzyosobowy chórek, dwa zespoły wokalne w tym wokaliści z
Wybrzeża Kości Słoniowej, a także zaproszeni soliści).
Aranżacje i produkcja muzyczna: Wojciech Gąsior, współaranżacja: Gabriela Gąsior, Holy Noiz.
Gabriela Gąsior - wokalistka, autorka tekstów i muzyki, instruktor gospel, nauczyciel śpiewu. Absolwentka wokalistyki
jazzowej na katowickim Wydziale Jazzu. Trener wokalny w I edycji telewizyjnego show 'Bitwa na głosy' w drużynie braci Golec.
Muzyką zajmuje się od dziecka. Podróż z gospel rozpoczęła w wieku 14 lat w Przemyskim Chórze Gospel i trwa ona do dziś. Z
zespołem Holy Noiz związana jest od wielu lat. Na swoim koncie ma wydany autorski mini-album świąteczny 'Dzisiaj niebo jest
tu'. Współpracowała m.in. z Beatą Bednarz, Andrzejem Lampertem, Golec uOrkiestrą. Koncertowała u boku takich artystów
jak: Mieczysław Szcześniak, Zbigniew Wodecki, Ewa Uryga, Marek Bałata, Junior Robinson i inni. Jej głos usłyszeć można na
płytach innych artystów m.in. Live DVD Gospel Joy 'To On', Allijah, A&D, Robert Kasprowicz, Big Silesian Band.
HolyNoiz - grupa muzyków współpracujących ze sobą od kilkunastu lat. Wspólnie występowali na wielu międzynarodowych
festiwalach muzyki gospel, akompaniując takim artystom jak m.in.; Mieczysław Szcześniak, Beata Bednarz, Natalia Kukulska,
Kuba Badach, Anna Szarmach, Ewa Uryga, Marek Bałata, Andrzej Lampert, David Daniel, Peter Francis, Solomon Facey, Jnr.
Robinson, Karen Gibson, Ruth Waldron, Brian Fentress, chóry: Gospel Joy, Konin Gospel Choir. Chociaż wywodzą się z różnych
gatunków muzycznych, to właśnie w gospel następuje fuzja tych fascynacji i radość ze wspólnego muzykowania. Skład
zespołu: Wojciech Gąsior - gitara basowa, Łukasz Zając - perkusja, Robert Zając - gitara, Olaf Węgier - saksofon

Rok wydania: Luty 2014
Nośnik: CD
Styl muzyczny: Gospel
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