Mimo zaledwie dwudziestu jeden lat jej dotychczasowe sukcesy
sprawiły, że uznawana jest za jedną z najzdolniejszych i najbardziej
popularnych wokalistek młodego pokolenia.
Przełomem w karierze Natalii było zwycięstwo w „Szansie na Sukces”,
gdzie wykonała utwór „Cicha woda” z repertuaru Maryli Rodowicz.
Później jej debiutancki singiel, „Jane”, został kaszubskim hitem lata,
utrzymując się przez wiele tygodni na liście przebojów stacji telewizji
Viva Polska. „Jane” pojawiła się również w 4fun.tv, a radio RMF FM
gościło ją w czołówce Poplisty przez kilka tygodni.
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W maju roku 2013 ukazał się kolejny singiel w wykonaniu Natalii
i Libera, „Nie patrzę w dół”. Podobnie jak poprzedni utwór, przez
długi czas był najczęściej granym utworem w Polsce.

WOJEWÓDZKIE
Zespołu Feel nie trzeba specjalnie
przedstawiać. Grają już ponad 10 lat.
Zespół założony został w maju 2005
roku przez Piotra Kupicha. Początkowo,
pod nazwą Q2 tworzył duet wraz
z basistą Michałem Nowakiem. Skład
zespołu uzupełnili Łukasz Kożuch oraz
Michał Opaliński zmieniając szyld
kolejno na Q3, Q4 oraz Kupicha Band.
Ostatecznie zespół stal się FEEL'em.
Wiele nagród (Telekamery, Super
jedynki, Bursztynowy słowik, Słowik
Publiczności) i hitów zespołu w tym
najnowszy z 2016/17 pt. „Swoje Szczęście znam" potwierdziły, że zespół jest
w formie, a na nasyconym rynku
muzycznym Feel jest jednym z najważniejszych zespołów pop-rockowych.

źródło: feel.net.pl

W październiku 2016 roku ukazał się krążek solowy Natalii, „NATinterpretacje”. Płytę tę, poza wspomnianymi „Lustrami”, promowały
jeszcze utwory „Domek z kart”, „Powietrze” oraz „Zamienię Cię”. Szczególny wymiar debiutanckiego wydawnictwa Natalii podkreśla fakt,
że jest ona współautorką większości tekstów oraz muzyki, którą
można usłyszeć na płycie.
W 2017 roku premierę miał czwarty
singiel promujący debiutancki
album „NATinterpretacje” – „Zamienię Cię”. W zaledwie trzy tygodnie
od premiery teledysk do tego
utworu przekroczył granicę trzech
milionów wyświetleń na platformie
YouTube, podbijając jednocześnie
największe listy przebojów w kraju.

źródło: nataliaszroeder.pl
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Początki grupy Power Play to rok 2001. Zespół powstał z inicjatywy lidera - Sylwestra Gazdy. Znani z ognistego temperamentu
i niezwykłej przebojowości, z natury nie lubią robić wokół siebie
dużego szumu, ale gdy tylko pojawią się na scenie, potrafią zaczarować ludzi tak, że nogi same rwą się do tańca. Jak sami mówią
o sobie: „Cieszymy się, że muzyka którą tworzymy potrafi bawić
sprawiając, że na twarzy wielu osób pojawia się uśmiech”.

WOJEWÓDZKIE
MUS! powstał w styczniu 2015 r. w Zamościu. Skład tworzą bracia muzycy, którzy
wcześniej udzielali się w innych projektach artystycznych.
Uzewnętrzniamy to, co nam w duszy gra.
Tworząc naszą muzykę, czerpiemy inspirację z gatunków rocka i reagge.
Pasja i zamiłowanie do muzyki a także
swego rodzaju misja, by pokazać odbiorcom, że rock’n’roll nie umarł, to spoiwo
łączące różne charaktery. Każdy z nas ma
coś do powiedzenia i najlepiej wyraża to
grą na instrumencie, czy śpiewie. Staramy
się nie zamykać w żadnych schematach
i wychodzić poza panujące trendy.

Żywe instrumenty towarzyszące im podczas koncertów sprawiają,
że muzyka w ich wykonaniu to niepowtarzalny styl, doskonałość
dźwięku i nowoczesnych brzmień, a każda impreza z udziałem
POWER PLAY to niesamowite przeżycie i gwarancja dobrej
zabawy, która na długo pozostanie w pamięci :))).
Twórcy takich hitów jak „Zawsze coś (oj tam oj tam)”, „Co ma być to
będzie” czy „Lubisz to Lubisz” Power Play to bez wątpienia jedna
z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd polskiej sceny muzyczno-rozrywkowej, zdobywcy wielu nagród na Ogólnopolskich
festiwalach muzyki disco polo & dance.
Zespół koncertuje dla polonii na całym świecie, miedzy innymi
w USA i wielu krajach Europy.

Chodzi nam przede wszystkim o to, by
przekazać emocje. Muzyka ma wzruszać,
mieć głębszy sens i przesłanie.

W roku 2016 zespół zdobył
Poczwórną Platynę za singiel
„Co ma być to będzie”, rok
2017 to singiel „Lubisz To
Lubisz”,
dzięki
któremu
zespół pochwalić się może
płytą Diamentową.

źródło: mus.net.pl

źródło: power-play.pl
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Łowcy. B to kabaret działający na scenie od 2003 roku.
Zalicza się do grona tych „ważnych”, którzy wkraczając
do świata kabaretu, odcisnęli nieodwracalne piętno
na sztuce kabaretowej w ogóle, a to za sprawą absurdalnego i bezkompromisowego podejścia do
humoru. Błyskotliwość i improwizacyjne szaleństwo
to cechy, które dodatkowo zanurzone w groteskowym sosie, pozwoliły stać się Łowcom jednym
z najbardziej oryginalnych i barwnych kabaretów
w Polsce. Laureaci największych festiwali kabaretowych (PAKA, MULATKA, RYJEK, LIDZBARSKIE WIECZORY HUMORU I SATYRY). Wielokrotni gospodarze

i goście telewizyjnych programów kabaretowych
w TVP i Polsacie.
W końcu policzalni. Gdy było ich sześciu, wszyscy
pytali: „Ilu Was tam jest?”. Gdy było ich czterech, wszyscy mówili: „Jednego brakuje”. Teraz, w końcu, bez
żadnych wątpliwości i ogródek mogą mówić, że jest
ich trzech. Góra, Zlew i Maciek niczym Radek, Darek
i Arek tworzą to Coś, co od zarania dziejów po wsze
czasy ludzie i inne osoby określać będą mianem
Łowcy. B.

źródło: lowcyb.pl

