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Natalia Sikora - BWB Experience (Bezludna Wyspa Bluesa) [2014]

  

  CD 1    1. W oku wieloryba (Intro)  2. Żywcem pogrzebana  3. Głuchy pies  4. Euforia  5.
Umilknąć  6. Furie głów  7. Demfurija  8. Cisza  9. Taksówka bluesa  10. Rozfuria G.  11. Koniec
    CD 2    1. Symfonia psa  2. Insomnia  3. Transpotomny  4. Tam  5. Pustoć  6. Ps Moby
Dick  7. W zastępstwie  8. W oku wieloryba (Outro)    Natalia Sikora - vocal,
voices   Piotr Proniuk - Hammond organ, piano, synths   Marek Kuczyński - drums   Michał
Lamża - bass   Paweł Stankiewicz - guitars    

 

  

Natalia Sikora to osobowość i nadzieja kobieca rocka. Od początku podąża własną artystyczną
ścieżką, która często jest bardzo eksperymentalna. W 2005 roku wygrała bezapelacyjnie
Przegląd Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, zdobywając tym samym Grand Prix, Nagrodę
Dziennikarzy i Nagrodę Publiczności. Szerzej dała się poznać w drugiej edycji programu The
Voice of Poland, gdzie podczas etapu przesłuchań w ciemno brawurowo wykonała Cry Baby z
repertuaru Janis Joplin, a w finale pokonała między innymi Dorotę Osińską. Potem dane jej było
wystąpić na festiwalu w Opolu, gdzie wygrała konkurs interpretacją piosenki Konie z repertuaru
Maryli Rodowicz.

  

Dziś wokalistka prezentuje nam swoją pierwszą autorską płytę, która zatytułowała BWB
EXPERIENCE (Bezludna Wyspa Bluesa). Na dwupłytowym wydawnictwie znalazło się łącznie
dziewiętnaście kompozycji, które łączą się w przemyślany koncept, porażający
bezkompromisowością i niesamowitą, poetycką opowieścią. --- Łukasz Jaćkiewicz,
allaboutmusic.pl
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Długo oczekiwany, pierwszy autorski album Natalii Sikory! Natalia Sikora - przez wielu
nazywana największą nadzieją kobiecego rocka, od początku swojej kariery artystycznej
konsekwentnie podąża świadomie obraną ścieżką, nie bojąc się przy tym odważnych
eksperymentów. Jeszcze w 2005 roku bezapelacyjnie wygrała renomowany Przegląd Piosenki
Aktorskiej we Wrocławiu, zdobywając Grand Prix, Nagrodę Dziennikarzy i Nagrodę
Publiczności, zaś ogólnopolską rozpoznawalność zyskała dzięki zwycięstwu w programie The
Voice Of Poland w 2013 r., gdzie m.in. brawurowo wykonała utwór „Cry Baby” Janis Joplin. W
tym samym roku Natalia wygrała także KFPP Opole, gdzie zaprezentowała poruszającą
interpretację utworu „Konie” z repertuaru Maryli Rodowicz…

  

…jednak Natalia Sikora nie chce być gwiazdą telewizyjnych show. To prawdziwa, rasowa
Artystka – wokalistka, aktorka, tekściarka – która, jak sama deklaruje, „reprezentuje podziemie”!
„BWB Experience (Bezludna Wyspa Bluesa)” to 19 utworów składających się na przemyślany
koncept album, porażający muzyczną bezkompromisowością i niesamowitą, poetycką
opowieścią. ---empik.com
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