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Karolina zaprasza do swojego domu
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Karolina Andrzejewska swoją drogę muzyczną rozpoczęła parę lat temu. Dziś w dalszym
ciągu nie przestaje zaskakiwać swoich fanów i zdobywa nowych za sprawą kolejnych,
artystycznych pomysłów.

Karolina Andrzejewska - wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka, juror I edycji "Śpiewajmy Razem - All
Together Now" w telewizji Polsat, kojarzona od lat z zespołem Batalion d’Amour, podzieliła się ostatnio na swoim
kanale YouTube nowym nagraniem. Tym razem jest to cover piosenki ‚Money Power Glory’ z repertuaru Lany Del
Rey. Do nagrania powstał również teledysk, zrealizowany w całości w domu.

Piosenka została nagrana w ramach cyklu "My Perception” - jest to nowy projekt, w ramach którego dzieli się
swoimi interpretacjami muzycznymi różnych utworów przed premierą swojego pierwszego singla, artystka
rozpoczęła bowiem prace nad materiałem solowym.
Jak mówi Karolina, wybór utworów nie jest przypadkowy, tak też jest w przypadku „Money Power Glory”: - Od
zawsze byłam wielką fanką Lany i jestem zakochana w stylistyce, w której się porusza. Odnajduję w niej
siebie. Jest nastrojowo, pięknie, czasem ostro, bo Lana mówi wprost o tym co myśli i czuje, ale bardzo
zgrabnie wplata słowa w melodie i tworzy piękne opowieści, którym zawsze i bez wyjątku towarzyszą
niebanalne dźwięki. Jest po prostu magicznie! Zawsze ciągnęło mnie do takich klimatów.
Gościem specjalnym w tym utworze jest Robert Kolud, gitarzysta zespołu Batalion d’Amour. Karolina inspiruje się
wieloma gatunkami muzycznymi, o czym świadczy wieloletnia współpraca z Batalion d’Amour, a oprócz cięższych
brzmień czerpie też pomysły z gatunków indie rock, elektro pop czy soul.
Pierwszym utworem z cyklu jest cover „Castle" - piosenki z filmu "Łowca i Królowa Lodu" - Moja interpretacja
nawiązuje do tego, co otacza nas na co dzień, i choć to ścieżka dźwiękowa z filmu fantasy, opowiada o

naszej, trudnej czasem rzeczywistości. Warto jednak wstać i iść naprzód, jak mówi tekst utworu, prosto do
zamku… Ja znalazłam swój, i choć droga jest trochę wyboista, jest też inspirująca i stanowi dobrą lekcję
życia.
W ramach projektu Karolina podzieliła się również interpretacją utworu "Stand Up" z filmu "Harriet",
nominowanego do Oscara. Na pytanie, dlaczego właśnie ta piosenka, Karolina odpowiada: - Pomysł na nagranie
utworu zrodził się spontanicznie, podczas pandemii, gdy po pierwszym odsłuchu słowa i muzyka do mnie
przemówiły tak mocno, że postanowiłam zrealizować to wyzwanie ku pokrzepieniu serc, co więcej - motyw
wolności i moja podróż życia na Wyspy Zielonego Przylądka stały się tłem, obrazem w mojej głowie, który
sprawił, że problem poruszany w utworze stał mi się jeszcze bliższy.

„Ain’t Nobody”, w pierwotnej wersji znany w wykonaniu Chaki Khan, to kolejny utwór, którym Karolina podzieliła się
na swoim kanale. Jak mówi: - Nagrałam go spontanicznie, i spontanicznie też został zgłoszony do konkursu
RMF FM „Twoje 5 minut”, w którym udało mi się wygrać półfinałowe starcie i wejść do finału. Sprawiło mi
to naprawdę dużo radości, że mogłam podzielić się nagraniem ze słuchaczami radia na antenie RMF FM.
Czuję, że odkrywam na nowo siebie, słyszę siebie wyraźniej niż zwykle, dlatego też wierzę, że materiał, nad
którym pracuję, będzie spójny ze mną. Czego można mi życzyć? Pewnie dużo siły, motywacji, i aby każdy
odnalazł cząstkę siebie zarówno w moich interpretacjach, jak i przyszłym materiale solowym.
Zachęcamy do subskrypcji kanału YT oraz odwiedzenia strony na FB:
https://www.youtube.com/channel/UCL-vgH3Ej84VXcQWEaGiZBA
https://www.facebook.com/KarolinaAndrzejewskaOfficial
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