HooDoo Band- najlepszy funky n' blues band w Europie!
Kiedy to w latach 60. w Ameryce muzycy pochodzenia afrykańskiego
połączyli muzykę soul, soul jazz, rhythm and blues, tworząc nowy, rytmiczny i
energetyczny styl muzyczny, nikt w Polsce nie spodziewał się, że pojawi się
zespół, który swoją twórczością stworzy kosmiczny FUNK'n'BLUES.
Funky w szerszym znaczeniu określa optymistyczne i "luźne" podejście. W tym
naturalnym środowisku narodziło się siedmioosobowe HooDoo Band i
stworzyło zbitą społeczną komórkę.
HooDoo to ekstrawagancka moda, styl życia oraz prawdziwe brzmienie.
Pulsujące rytmy oraz bluesowe ciepło w
wykonaniu HooDoo Band zaszokowało ludzi i Ci, co usłyszeli i zobaczyli, już nie
mogą przestać.
Energia HooDoo Band jest bardzo zarażająca.
UWAGA!
Po ich koncercie można mieć oznaki zmęczonych nóg, przewlekłego
uśmiechu oraz zawroty głowy. Przed koncertem koniecznie skonsultuj się z
własnymi potrzebami dobrej zabawy.
HooDoo to magiczna mieszanka 7 gigantycznych temperamentów
muzycznych i wielki pociąg talentu. Do tej pory nakoncie mają 2 płytydebiutancki album "HooDoo Band" z 2010 roku oraz akustyczne DVD i CD
"HooDoo Unplugged" z 2013 roku. Występowali na wszystkich najważniejszych
scenach bluesowych w Europie- Blues Alive Festival (CZ), BluesFestival (UA),
Bliuzo Naktyz (LT), dwukrotnie Rawa Blues Festival (PL), dwukrotnie Suwałki
Blues Festival (PL), FestivalLegend Rocka z Johnem Mayallem i Carlosem
Santaną (PL), Jimiway Festival (PL), Top Trendy Festival (PL) oraz m.in. występy
podczas Euro 2012 podczas wszystkich meczów rozgrywanych w Warszawie
(strefa VIP). Przyciągnęła ich również magia telewizji- tworzyli muzykę do
programu "Ona i on" w jednej z najpopularniejszych stacji TV w PolscePolsatu, występowali w wielu programach TV śniadaniowej (TVN, TVP2, Polsat)
oraz dwukrotnie na legendarnej scenie kultowej stacji radiowej w PolsceTrójka Polskie Radio.
Kolorowa orkiestra pod szyldem HooDoo Band pojawia się w kategorii
laureatów wielu nagród podczas prestiżowych konkursów- kilkukrotnie
czytelnicy pisma "Twój Blues" wybierali ich Zespołem Roku, ich płyty "Płytami
Roku" a poszczególni muzycy zdobywali statuetki w kategoriach swoich
instrumentów.
Występ HooDoo Band w Państwa klubie z pewnością byłby sporą gratką dla
mieszkańców Państwa miasta oraz okazją do doskonałej zabawy przy
fantastycznej muzyce serwowanej ze sceny.
Tomasz Nitribitt - vocal/harp
Alicja Janosz - vocal
Patrycja Łacina-Miarka - vocal
Bartłomiej Miarka - acoustic guitar, national dobro
Piot Świętoniowski - piano, hammond
Andrzej Stagraczyński - bass guitar
Bartosz Niebielecki - drums, grater

