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Zespoły "Batalion d'Amour" oraz grupa "Nona" z naszego regionu mają szansę zagrania
przed Carlosem Santaną w tegorocznej edycji Tauron Life Festiwal Oświęcim! Żeby
zrealizować tę szansę, potrzebne jest Wasze wsparcie w głosowaniu w eliminacjach.

W tej chwili toczy się walka o wejście do półfinału, do którego przechodzi 7 zespołów z największą ilością głosów.
Poniżej znajdziecie Państwo link, pod którym można głosować na zespół: KLIKNIJ>>>

W dolnej części strony jest panel do głosowania, w którym przeciągacie odpowiedni obrazek i wpisujecie
swój numer telefonu komórkowego. Po chwili SMS-em otrzymujecie 6-cyfrowy kod, który należy wpisać w
tym samym polu (po ponownym przeciągnięciu obrazka). Z jednego numeru komórkowego można
głosować raz dziennie - głosowanie jest bezpłatne. Dziękujemy za wparcie!
"Batalion d’Amour to zespół rockowy założony w Skoczowie w składzie: Karolina Andrzejewska (wokal, słowa), Piotr
Grzesik (bas, wokal), Robert Kolud (gitara prowadząca), Bartek Tabak (gitara rytmiczna, wokal), Mariusz „Pajdo”
Pająk (perkusja) oraz Mirek Zając (klawisze). Zespół odrodził się w zmienionym składzie w 2016 roku, na czele z
wokalistką Karoliną Andrzejewską, absolwentką Szkoły Wokalno-Aktorskiej w Krakowie, 9-letnią uczennicą Studium
Baletowego w Krakowie, zwyciężczynią i laureatką wielu konkursów wokalnych, finalistką programu telewizyjnego
„Bitwa na Głosy” w 2013 roku. Karolina stała się również autorką tekstów i linii melodycznych. Świeża energia i
żywiołowość wokalistki znacznie wpłynęła na charakter albumu i koncertów. Album „Fenix” został wydany 4
listopada 2016 roku przez niemiecką wytwórnię Echozone. Płyta jest dystrybuowana na świecie oraz promowana w
Europie – jest to międzynarodowy debiut zespołu. W Polsce album jest dystrybuowany przez Sonic Records –
wyłącznego dystrybutora Adele na Polskę. „Fenix” otrzymał wiele pozytywnych recenzji zarówno od nabywców
płyty, jak i magazynów i portali muzycznych. Teraz Rock ocenił krążek na 4,5 gwiazdki na 5 możliwych. Zespół
otrzymał m. in. nominację singla "Charlotte" do Utworu Roku 2016, a także nominację Karoliny do Wokalistki Roku
2016 oraz płyty "Fenix" do Płyty Roku 2016 w stacji Antyradio.
Obecnie zespół kontynuuje trasę Fenix Tour, którą rozpoczął tuż po wydaniu nowej płyty. Trasa obejmuje
największe miasta w Polsce oraz koncerty za granicą. Oprócz trasy koncertowej Batalion d’Amour gościł na takich
festiwalach jak Castle Party w Bolkowie, Kamenité Čas Rock Fest, Święto Trzech Braci, Uwolnić Muzykę, International
Depeche Mode Festival oraz Festiwal Iluzje. W tym roku zespół miał okazję zagrać charytatywnie na Rynku
Głównym w Krakowie w ramach 26. Finału WOŚP. Batalion d’Amour zagrał dotychczas na jednej scenie m.in. z takimi
artystami jak: Agnieszka Chylińska, Enej, Elektryczne Gitary.”
Nona to młody zespół z SCI. Sami tak piszą o sobie: „Jesteśmy świeżutkimi debiutantami ze Śląska Cieszyńskiego.
Tworzymy polską muzykę, łącząc brzmienia avant-popowe z akustycznymi. Przepadamy za publicznością i
improwizacją. W naszej twórczości szukamy przestrzeni i ciepła dźwięku. W październiku 2017 roku wydaliśmy naszą
debiutancką ep-kę pod tytułem "W głąb". w nasz skład wchodzą: Justyna Lewandowska- wokal, przeszkadzajki Jakub
Krzysiek- gitara elektryczna Marcin Michalik- gitara basowa Maciej słonina- instrumenty perkusyjne.
Obu zespołom życzymy powodzenia!
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