Trójka muzycznych zapaleńców, którzy szturmem zdobyli serca słuchaczy w całej
Polsce. Przemienili mieszkanie w studio nagraniowe i bez wsparcia wytwórni wydali
swój debiutancki album . Dziś mogą się pochwalić ponad 50 tysiącami facebookowych
fanów oraz 4 milionami odsłon ich domowej roboty klipów na serwisie Youtube.
Do wyróżnień przyznanych zespołowi należą również:

Debiut Roku 2012 wg portalu musicis.pl
Polska Płyta Roku 2012 wg uwolnijmuzyke.pl
Singiel Roku 2013 dla piosenki “Grażka” wg onet.pl
Pierwsze miejsce utworu “Grażka” na Liście Przebojów Trójki
Najlepsza Polska Trasa Koncertowa 2013 wg portalu Brand New Anthem
Nagroda TransVOCALE 2013

Ich koncerty wyprzedają się w mgnieniu oka, w przeciągu ostatniego roku zagrali ich
prawie 100, a sami jedynie skromnie powtarzają, że chcą "po prostu grać i śpiewać".
Ich głos dotarł do samej Kasi Nosowskiej, która zauroczona twórczością zespołu
zaprosiła ich do Męskiego Grania 2013. Udało im się rozkochać w sobie magiczną
Islandię, na którą zespół został zaproszony latem 2013, aby dać 5 wyjątkowych
koncertów w różnych częściach wyspy. Zapisali się również na kartach historii
festiwalu Heineken Open'er, dając zdaniem wielu jeden z najlepszych koncertów
całej edycji 2013. Ciężko wymarzyć sobie lepszy muzyczny debiut. Mimo wielkiego
zainteresowania zespołem wytwórni i promotorów, cała trójka konsekwentnie
odmawia propozycji współpracy i na własną rękę wysyła ręcznie robione płyty, które
można zdobyć jedynie pisząc maila na adres: plyta@domowemelodie.pl.
"Domowe Melodie to długo oczekiwana odpowiedź na otaczającą nas ze wszystkich stron muzyczną
papkę i dowód na to, że warto spełniać swoje marzenia... Zasłuchujcie się."
(www.musicis.pl)
"Ich melodie są jak najlepszy dżem twojej babci podany na przyjęciu organizowanym przez Coco Rosie
z prozą Bargielskiej i niepokorną słowiańską duszą w zestawie."
(www.ultramaryna.pl)

"Kariera Domowych Melodii to przykład na to, że muzyka nie potrzebuje pośrednika. Każdy wyprzedany
koncert jest dowodem, że dobre piosenki przemawiają uniwersalnym językiem, takim którego nie trzeba
tłumaczyć, wytłuszczać i opatrywać eksperckim komentarzem."
(www.onet.pl)

http://www.youtube.com/channel/UCMdtm5_dSDr0uLMErU-mwQw
http://www.youtube.com/watch?v=Y4R-o8pAd_g
http://www.youtube.com/watch?v=PjpdgvPnOEQ
http://www.youtube.com/watch?v=t1lxeJQpOwE
http://www.youtube.com/watch?v=0_Ckmuml7pI
http://www.youtube.com/watch?v=NTtCCXt5lLc

