Zabrze się śmieje
Śląska Gala Biesiadna dwa razy w Domu Muzyki i Tańca!

Podwójne uderzenie
zabawy i humoru
Porcja śmiechu i dobrej muzyki to najlepsze lekarstwo na codzienne smutki i stres.
A jak już się bawić, to
wyłącznie na śląskiej
biesiadzie.
Kto ma ochotę, może ruszyć
w pląsy dwa razy pod rząd. Śląska Gala Biesiadna na scenie
zabrzańskiego DMIT-u zagości
22 maja dwukrotnie - o godz, 15
i 19.30.

Impreza na stałe zagościła w
harmonogramie wydarzeń artystycznych regionu. Warto odnotować, że w tym roku odbędzie
się już po raz czwarty. O dobry
humor zadba przede wszystkim
kabaret RAK, w składzie: Krzysztof Hanke, Krzysztof Respondek, Grzegorz Poloczek, oraz
goście: Helena Vondráčková,
Anna Popek, Marek Sierocki, Piotr Kupicha, Don Vasyl.
Na scenie pojawią się również
popularni i lubiani śląscy artyści:
B.A.R., Duo Fenix / Dwa Fyniki,

Fest, Leszek & Kornelia Filec,
Gang Marcela, Happy Folk, Damian Holecki, Iroxana, Mirosław
Jędrowski, Mariusz Kalaga,
Karpowicz Family, Kola & Jula,
Mona Lisa, New For You, Mirosław Szołtysek.
Wykonawcom towarzyszyć będzie
balet Teatru Rozrywki w Chorzowie oraz zespół muzyczny Bartos Band. Koncert poprowadzą
Joanna Bartel i Krzysztof Hanke.
W tym roku Śląskiej Gali Biesiadnej patronuje prezydent Zabrza,
Małgorzata Mańka - Szulik. (m)
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Ayo przyjeżdża do Polski na trzy
występy - jeden z nich zobaczymy w Domu Muzyki i Tańca
19 czerwca

Indiańska
dusza,
europejska
wrażliwość
Płynie w niej krew nigeryjska i romska. Ale w artystyczny świat wyruszyła
z Niemiec. Obok Katie
Melua i Norah Jones, należy
do mistrzyń muzycznego, romantyczno - nastrojowego klimatu.
Z tą różnicą, ze teksty Ayo są o wiele bardziej osobiste.
- Można powiedzieć, że jest
to forma poetyckiego ekshibicjonizmu, w którym oddaje odbiorcy część siebie
- podkreśla Ayo.
O Ayo świat usłyszał w
2006 roku, gdy jej debiutancki album konkurował
na listach przebojów z
multiplatynowym „Loose“
Nelly Furtado. Polską publiczność podbiła utworem
„Down On My Knees”.
-- Ten utwór jest czymś w
rodzaju spowiedzi z uczuć
P Ł A T N E

i manifestem skierowanym
do byłego chłopaka, w którym zakochana dziewczyna
prosi, by do niej wrócił. Czy
sama to przeżyłam? Niestety... Kiedy jednak dzielisz
się uczuciem, nawet tym
najbardziej zawiedzionym, z
innymi, jest ci lżej. Jestem
zwolenniczką
mówienia
prawdy, nieważne, czy słodkiej, czy gorzkiej. Szczerość
to podstawa - opowiada
Ayo.
Album

„Joyful“

przyniósł

jeszcze dwa kolejne przeboje - „Life Is Real” i „And
It’s Supposed To Be Love”.
W Polsce w dniu premiery
płyta zdobyła status złotej.
Artystka koncertowała w
naszym kraju dwukrotnie,
w 2007 i 2008 roku, a bilety na jej występy kończyły
się na długo przed ich terminem. W marcu tego roku
ukazał się jej kolejny, trzeci
już album „Billie-Eve“, promowany przez singiel „I’m
gonna dance”.
(m)
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