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Dagadana i Bałtroczyk w Strumieniu!
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DAGADANA powraca z czwartym albumem! ''Meridian 68'' to najbardziej folkowa z
dotychczasowych płyt zespołu. Na polskim rynku pojawiła się 29 lutego, a w październiku
dotrze także do... Chin!

DAGADANA już od ośmiu lat znakomicie łączy elementy kultury ukraińskiej i polskiej za pomocą jazzu, elektroniki
czy world music. Tym razem zespół zwrócił się w stronę dziś już nieco zapomnianej muzyki ludowej. Na płycie
znalazły się tradycyjne piosenki z różnych regionów Polski (m.in. z Kurpiowszczyzny i Wielkopolski), ludowe pieśni
ukraińskie i łemkowskie, a także jeden wyjątkowy utwór nagrany po chińsku wspólnie z poznanym w Pekinie
zespołem North Lab. Trzon nowego albumu stanowią ludowe piosenki z Polski i Ukrainy. Artystki inspiracji szukały
w różnych źródłach: u swoich bliskich, podczas warsztatów muzyki etnicznej, w książkach u swoich bliskich.
Z kolei wschodni kierunek to wynik spotkania z niezwykłymi muzykami: Hassibagenem z Mongolii i Aiys Songiem z
Chin podczas wizyty zespołu w Pekinie.

– Do Chin po raz pierwszy dotarliśmy przy okazji przygotowań do Euro 2012. Spędziliśmy tam tydzień i gdy
nadszedł czas powrotu do domu, poczułam tak dojmujący smutek, jakbym wyjeżdżała z Ukrainy. To było
zupełne zaskoczenie, bo przecież to taka odległa, nieznana nam kultura, a jednocześnie jest w niej coś
pociągającego, ciekawego i nowego – opowiada Dana Vynnytska.
Ogromne wrażenie na całym zespole zrobiło zwłaszcza pierwsze spotkanie z tamtejszymi muzykami. – Mimo że nie
znaliśmy swoich języków, bez problemu udało się nam porozumieć za pomocą muzyki – wspomina Dana.
Do chińskiej przygody nawiązuje także nazwa płyty. – 68. południk to dokładny środek między Częstochową i
Pekinem, czyli miejscami, w których nagrywaliśmy piosenki. Leży na nim wiele ciekawych krajów.
Ciekawe, czy w którymś z nich będzie nam dane kiedyś koncertować? - zastanawia się Dagmara Gregorowicz.
Niezwykła jest też oprawa graficzna płyty, nawiązująca do podróży zespołu.

Na okładce i w środku albumu znajdziemy piękne ilustracje wykonane przez ukraińską ikono pisarkę Olyę
Kravchenko.
– Wydanie tej płyty było naszą szaloną wizją. Bardzo się cieszę, że udało się nam zrealizować kolejne
muzyczne marzenie. Teraz nadszedł czas na spotkania z publicznością i wspólną dźwiękową podróż –
podkreśla Dagmara Gregorowicz.

DAGADANA tworzą znakomici muzycy z Polski i Ukrainy, biorący udział w wielu ważnych projektach muzycznych w
kraju i za granicą: Daga Gregorowicz, Dana Vynnytska, Mikołaj Pospieszalski i Bartosz Mikołaj Nazaruk. Zespół
współpracuje m.in. z Raz Dwa Trzy, Gabą Kulką i rodziną Pospieszalskich. Od momentu powstania zagrał około 400
koncertów w kraju i za granicą (Austria, Brazylia, Chiny, Czechy, Indonezja, Francja, Malezja, Maroko, Niemcy, Polska,
Rumunia, Serbia, Singapur, Słowacja, Szwecja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania).

Debiutancka płyta Maleńka zyskała niezwykłe uznanie mediów oraz opiniotwórczych postaci świata kultury, a
Program Trzeci Polskiego Radia udzielił jej swojego patronatu. Zespół DAGADANA został też nominowany do
Fryderyków 2011 w dwóch kategoriach: Album Roku Folk/Muzyka Świata oraz Fonograficzny Debiut Roku (w
pierwszej kategorii udało się zdobyć statuetkę). Ich drugi album Dlaczego nie był nominowany do Fryderyków 2012
w kategorii Album Roku Folk/Muzyka Świata. Trzecia płyta List do Ciebie (z poezją Janusza Różewicza) – spotkała się
z uznaniem środowiska muzycznego i literackiego.

Koncert DAGADANA
19 marca 2016, godz. 19.00, emgok Strumień
wstęp: 25 zł

Ponadto zapraszamy na kwietniowe wydarzenie:
PIOTR BAŁTROCZYK
9 kwietnia 2016 (sobota)
godz. 17.00
emgok w Strumieniu, ul. Młyńska 14
bilety: 45 zł

Portal OX.PL jest patronem medialnym imprezy.
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