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Hania Rani - Esja (2019)

  

    1  Eden    2  Sun    3  Hawaii Oslo    4  Pour Trois    5  Biesy    6  Luka    7  Glass    8  Today
It Came    9  Esja    10  Now, Run    Composed By, Performer – Hania Rani  Mixed By,
Mastered By – Gijs Van Klooster     

 

  

Pianistka, kompozytorka, wokalistka. Współtworzy projekty Hania Rani & Dobrawa Czocher
(album "Biała flaga" 2015) oraz "Tęskno", którego album "Mi" został uhonorowany w 2018 roku
nagrodą im. Grzegorza Ciechowskiego oraz nominacją do Fryderyków w kategorii Debiut Roku.

  

Dodatkowo współpracuje i występuje z takimi artystami jak m.in. Christian Löffler (projekt
"Nest"), Hior Chronik, Igor Herbut, Kamp czy Misia Furtak (album "Co przyjdzie?"). Hania Rani
występowała również na renomowanych scenach koncertowych m.in. Filharmonia Narodowa w
Warszawie, Funkhaus w Berlinie czy londyński Roundhouse oraz festiwalach: Open'er,
Eurosonic, Scope, Spring Break czy Transatlantyk. Zagrała kilkadziesiąt koncertów na terenie
całej Europy: w Niemczech, Austrii, Czechach, Belgii, Finlandii, Szwecji Włoszech, na
Węgrzech, Portugalii, Holandii, Litwie ale również na Islandii i w Turcji.

  

Od 7 lat tworzy autorską muzykę, której owocem są projekty mające na celu przekroczenie
granic podziału na gatunki i style np. nowe aranżacje pieśni John'a Dowland'a na kwintet
smyczkowy i solistów, projekt muzyczno-akustyczny "Preludium i Fuga na 3 akustyki" czy
muzyka do filmów i spektakli teatralnych (m.in. w 2018 roku do spektaklu "Pradziady" dla Teatru
Telewizji).

  

Hania jest również animatorką kultury - na swoim koncie ma organizację pierwszej edycji Piano
Day w Warszawie, zainicjowała cykl koncertów na warszawskim osiedlu Jazdów - Muzyka w
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Pracowni oraz współtworzy festiwal Tchnienia. Sercem w Bieszczadach, duszą na Islandii,
jedną nogą w Warszawie, a drugą w Berlinie.

  

Solowa płyta, nagrywana w Reykjaviku, Warszawie i Amsterdamie, która zostanie wydana
przez prestiżową brytyjską wytwórnię Gondwana Records (Portico Quartet, Go Go Penguins,
Matthew Halsall). Pierwszy singiel „Glass” został premierowo zaprezentowany przez Mary Anne
Hobbs w jej audycji dla BBC Radio 6.

  

"Esja" to szereg zmysłowych, nastrojowych, rytmicznych i urzekających kompozycji.
---empik.com

  

 

  

Hania Rani is a pianist, composer and musician who splits her life between Warsaw, where she
makes her home, and Berlin where she studied and often works. Esja is her debut solo album
and for Rani it is her first, real, personal statement as an artist. "No hiding behind the
'collaborations' or 'projects' anymore. For the very first time, finally - just me, as I am". Recorded
at Rani's apartment in Warsaw (the piano room has a beautiful reverb and the space has
become part art studio and part sound laboratory for Rani) and at her friend Bergur
Þórisson'sstudio in Reykjavik, Esja is a series of beautiful melodic vignettes. Sensual, sensitive,
rhythmic, atmospheric, free but harmonious, beguiling and hypnotic, collectively they project a
sense of unlimited space and time. ---amazon.com

  

download (mp3 @320 kbs):

  

yandex mediafire ulozto gett bayfiles
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https://yadi.sk/d/CC2q4Yhdy0f5sg
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