Koncert Radio Zet - Siła Muzyki z Edytą Górniak i
Afromental !
Tweetnij
Zapraszamy na koncert w ramach wakacyjnej trasy Radia Zet - Siła Muzyki! Podczas koncertu w Grudziądzu
wystąpi jedna z największych muzycznych gwiazd - Edyta Górniak oraz doskonale znana grupa Afromental.
Ten wyjątkowy koncert odbędzie się 16 czerwca 2018 r. na Błoniach Nadwiślańskich. Koncert Przebojowe Lato ZET
połączony będzie z kampanią promującą Grudziądz na antenie Radio Zet. Koncert będzie zapowiadany w specjalnie
przygotowanych spotach i relacjonowany na antenie Radio Zet. Koncert poprowadzą prezenterzy Radia Zet. Koncert
organizowany jest z okazji Dni Grudziądza.
W programie:
- Studio Piosenki Zbigniewa Poliszczuka
- Reggaeside
- Impacto
- EDYTA GÓRNIAK
- Afromental.

EDYTA GÓRNIAK
Edyta Górniak do Grudziądza przyjedzie po raz pierwszy. Będzie to także pierwszy koncert gwiazdy w 2018 r., który
otworzy jej letnią trasę! Artystka wyróżnia się nadzwyczajnym głosem. Nazywana diwą polskiej sceny
muzycznej. Talent połączony z urodą od samego początku gwarantował jej wielki sukces. Dziś to jedna z
największych gwiazd w historii polskiej sceny muzycznej!
Edyta Górniak rozpoczynała wokalną karierę w teatrze, dokładnie w popularnym w latach 90. musicalu
„Metro”. W 1994 roku Edyta Górniak reprezentowała Polskę na 39. Festiwalu Piosenki Eurowizji, który odbył się w
Dublinie. Piosenkarka zachwyciła wszystkich piosenką "To nie ja", dzięki której zajęła drugą lokatę (najwyższą w historii
polskich występów na Eurowizji). Rok później do sprzedaży trafił pierwszy album studyjny Edyty Górniak - "Dotyk". Płyta
uzyskała status multiplatynowej i sprzedała się prawie
w milionowym nakładzie! Dziś jej teledyski łącznie mają ponad 60 mln wyświetleń na You Tube.
Pierwszy międzynarodowy anglojęzyczny album Edyty Górniak ukazał się w listopadzie 1997 roku. Album został
zatytułowany po prostu „Edyta Górniak”. Podczas jego nagrywania Edyta współpracowała z kompozytorami, muzykami i
producentami odpowiedzialnymi za sukcesy największych gwiazd, jak np. z Hugh Burnsem (gitarzystą George’a Michaela)
czy Christopherem Neilem – producentem Céline Dion.
Płyta ta największe triumfy wiodła m.in. w Skandynawii, Portugalii, a także w krajach azjatyckich. W Portugalii uzyskała
status Srebrnej Płyty, w Norwegii po niespełna dwóch miesiącach sprzedaży status Złotej Płyty, a w Polsce stała się
Platynową Płytą już po miesiącu sprzedaży.
W grudniu 1997 roku ukazał się singiel z piosenką „Hope for Us”, którą Edyta zaśpiewała w duecie ze światowej sławy
tenorem José Carrerasem.
Edyta Górniak wydała dotąd osiem albumów studyjnych, ostatni, "My", pochodzi z 2012 roku. Później było jeszcze kilka
singli, "Your High", "Glow On", "Oczyszczenie" i "Grateful".
Przez wszystkie lata swojej artystycznej pracy Edyta Górniak dowiodła, że jest perfekcjonistką w każdym calu. Płyty
nagrywa rzadko, dbając o każdy szczegół daje wyraz ogromnego szacunku wobec swojej publiczności obdarowując ją

muzyką i tekstami najwyższej klasy!

Afromental
Afromental to siedmiu pełnych energii i bardzo uzdolnionych facetów. Każdy z nich to wyrazista i nietuzinkowa postać.
Zarówno prywatnie, jak i na scenie stanowią bardzo zgraną grupę. Grupę, jakiej jeszcze w Polsce nie było! Muzyka, którą
tworzą to wypadkowa inspiracji wszystkich członków zespołu, stylistycznie to mieszanka głównie rocka, hip-hopu,
rapcore’u. Afromental tworzą
Łozo (Wojciech Łozowski - wokal), Tomson (Tomasz Lach – wokal), Śniady (Bartosz Śniadecki - instr. klawiszowe), Baron
(Aleksander Milwiw-Baron – gitara), Lajan (Wojciech Witczak – bas), Torres (Tomasz Torres - perkusja), Dziamas (Grzegorz
Dziamka - instr. perkusyjne).
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