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Kamil Piotrowski

Pomysłodawca i wydawca portalu Folk24.pl
i Magazynu FOLK24. Dziennikarz i
fotoreporter z zamiłowania. Zaczynał od
piosenki turystycznej i bluesa. Do folku trafił
przez szanty. Członek folkowo-szantowej
formacji Sąsiedzi. W latach 2004-2009
wydawca i naczelny Magazynu Miłośników
Pieśni Morza "Szantymaniak" (dziś MMPM
"Shantyman"). Współpracownik Magazynu
Żagle, wydawnictwa ZPR Media (Murator).
Od 2010 dyrektor Festiwalu "Nad Kanałem"
w Gliwicach, a od 2005 r. "Wieczorów
Folkowych" w Bytomiu. Miłośnik śpiewu,
górskich podróży i turystyki... festiwalowej.

Nowina  Kamil Piotrowski

Z nową parą
Nowości u Żywiołaka 13 kwietnia 2011

Fot. Kam il Piotrowski

Jesteś tu ta j: Str on a  g łów n a W ieści Z n ow ą  pa r ą

PDFmyURL - online url to pdf conversion

http://folk24.pl/autor/kamil-piotrowski/
http://folk24.pl/konto/nordri/
http://folk24.pl/konto/mroq/
http://folk24.pl/konto/sorath/
http://folk24.pl/autor/kamil-piotrowski/
http://folk24.pl/autor/kamil-piotrowski/#artykuly
http://folk24.pl/
http://folk24.pl/wiesci/
http://folk24.pl/wywiady/
http://folk24.pl/w-folkowym-tonie/
http://folk24.pl/wykonawcy/
http://folk24.pl/
http://folk24.pl/wiesci/
http://folk24.pl/grupy/
http://folk24.pl/konto/zaloguj/
http://folk24.pl/konto/rejestracja/
http://pdfmyurl.com/?src=pdf
http://pdfmyurl.com/?src=pdf


Premiera nowego składu oraz utworów na nową płytę w czwartek w Warszawie.
Robert Wasilewski opowiedział nam o nowych twarzach Żywiołaka oraz uchylił
rąbka tajemnicy nt. nowej płyty, która jeszcze w tym roku.

Gdy w ubiegłym roku odejście z Żywiołaka ogłosiły Ania Piotrowska i Iza Byra, nastał czas
poszukiwań ich następczyń. Akcja rekrutacyjna była ostro promowana.

- "Zależało nam na tym by nowe dziewczyny nie były kopiami Ani i Izy, szukaliśmy nowej
jakości, dlatego informacje o poszukiwaniu nowych głosów umieszczaliśmy wszędzie gdzie
się dało" - opowiadał nam w rozmowie Robert Wasilewski, basista i współzałożyciel
Żywiołaka. Akcja była promowana na portalu szukammuzyka.pl, krążył baner reklamowy w
sieci oraz filmik, w którym muzycy opowiadali kogo szukają. Była na tyle skuteczna, że zgłosiło
się bardzo dużo dziewczyn. Ostatecznie przesłuchano ok 40. Tymi dwoma nowymi głosami
Żywiołaka zostały Monika Wierzbicka oraz Karina Kumorek.

- "Monika to z zawodu aktorka, występowała w zespołach H-DWA-O, Analog. Spodobał
nam się jej warsztat, niesamowicie szeroki, śpiewa praktycznie każdym stylem. W
perspektywie zmian jakie szykujemy w zespole to było dla nas bardzo ważne. Karen z kolei
występowała w kilku zespołach, z którymi śpiewała głównie covery uznanych rockowych
kapel. Pochodzi z Bielska-Białej a mieszka teraz w Krakowie. Przysłała nam swoją wersję
jednego z utworów Led Zeppelin i zachwyciła nas jej barwa, jej mocne brzmienie głosu. Obie
różnią się od siebie i o to nam chodziło" - prezentował nam nowe wokalistki Robert.

Ostatni koncert Ani i Izy z Żywiołakiem odbył się 31 marca b.r. w Łodzi, w czwartek 14 kwietnia
poznamy oficjalnie Monikę i Karinę. Wraz z nowym składem, będzie nieco zmian. Skład
instrumentalny i brzmienie grupy pozostanie takie jak było, ale śpiewanie białym głosem,
ludowym nie będzie już najważniejsze. W warstwie tekstowej, tematyki utworów będzie skok do
przodu. Nowa płyta to już nie demonologia dawnych czasów a współczesnych. Zacznie się od II
Wojny Światowej i to będzie najstarszy punkt historii opowiadanych na tej płycie. Gotowe są już
prawie wszystkie piosenki, za chwilę zespół wchodzi do studia. Zmianie ulegnie też oprawa
graficzna wydawnictwa, nad nowym stylem pracuje Joanna Bojar-Antoniuk. Od 11 kwietnia
działa już nowa strona zespołu i jak zapowiada Robert będzie systematycznie uzupełniana.

Na premierowym koncercie w "Hydrozagadce" oprócz prezentacji nowego składu, fani usłyszą
też trzy nowości z planowanej płyty, będą to "Grzybobranie“, "Berlin" i "Istambuł". Kolejne

Wesołych Świąt

Kapela reakcyjnie na jubileusz

Ani opowieści o Warszawie

Sutartiny i folkmetal

Mustapha z Dikandą

Poznamy bliżej Azję

Bardowie znów w Stolicy

Choinki ubrane, prezenty  przy gotowanie,

ostatnie potrawy  się warzą. Za chwilę święta,

czas wspaniały  dla ty ch wszy stkich, którzy

świętować go będą w gronie rodzinny m, z

najbliższy mi. Także i my  chcieliby śmy  Wam

złoży ć ży czenia.

Kapela Ze Wsi Warszawa obchodzi w ty m

roku dwudziestolecie działalności. To dwie

dekady  bardzo intensy wny ch podróży  po

Polsce i świecie, setki nagrany ch piosenek i

wiele nagród – od Fry dery ków po nagrody

radia BBC.
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Krasnal w Globalnej Wiosze

Dziwnie na mnie patrzą

Nadszedł czas buntu!

Dziś święto płyty

Młodzi w folku

Nowa skrzypaczka

Przereklamowana rewia?

To już koniec...

Muzyka rządzi energią

Z portowego Portsmouth

koncerty już na Juwenaliach w Katowicach, Toruniu i Krakowie.

dodaj własny komentarz

Mamy bilety na Księżyc

"Karkar" nadal jest z nami

Znów "Nad Kanałem"

Na dwie dychy

REKLAMA

Nordri 1 3  kwietnia 201 1 , 1 9:47

Jeszcze brakuje płyty o powstaniu... 
Błagam Żywiołaku, nie idź tą drogą.

Czy ta wypowiedź okazała się pomocna? Tak Nie

Odpowiedz
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Zobacz więcej

mroq 1 8 kwietnia 201 1 , 1 3 :3 7

Nordri:

Jeszcze brakuje płyty o powstaniu... 
Błagam Żywiołaku, nie idź tą drogą.

Nie bój się drogi której jeszcze nie znasz... Będzie Gajcy, znany już, ale będzie 12 innych
piosenek. Każda z innej bajki. Bo Światowid nie miał tylko jednej twarzy. A Żywiołak ma
ich pięć.

Czy ta wypowiedź okazała się pomocna? Tak Nie

Odpowiedz

Sorath 6 m aja 201 1 , 1 3 :42

"Istambuł" jest wspaniałym utworem. Poznałem go na koncercie i od razu mnie ujął. Bardzo
dobrą drogę obrał Żywiołak!

Czy ta wypowiedź okazała się pomocna? Tak Nie

Odpowiedz
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