
 

     ANIA SZARMACH „AKUSTYCZNIE” 
    piątek 2.12.2011 g.19:30 
 
 

Ania Szarmach to artystka wszechstronnie uzdolniona - wokalistka, 
kompozytorka, autorka tekstów, producentka. Kobieta, która fascynuje 
niezwykłym brzmieniem głosu, energia ̨ sceniczna ̨ i wraz ̇liwościa ̨ 
artystyczna ̨. Niezwykle charyzmatyczna, otwarta na nowe wyzwania, 
przez co jej koncerty sa ̨ zawsze wielkim muzycznym wydarzeniem. 

Juz ̇ w pia ̨tek 2.12.2011r. be ̨dzie gościć na scenie Pałacyku Zielińskiego w 
Kielcach, tym razem w calkowicie akustycznej odsłonie jak zawsze w 
doborowym towarzystwie wspaniałych muzyków: 

vocal – Ania Szarmach 
instrumenty klawiszowe – Grzegorz “Jabco” Jabłoński  
gitary – Damian Kurasz 
chóry – Kasia Dereń i Irena Kijewska 
 

 

Ania Szarmach 

wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów, producentka, absolwentka studiów 
dziennych Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w Katowicach (sekcja wokalna). 

Ø  gościnnie zapraszana do wielu muzycznych projektów, jej głos i chóry 
moz ̇na usłyszeć na kilkudziesie ̨ciu płytach. Współpracowała m.in. z takimi 
artystami jak: Edyta Górniak, Natalia Kukulska, Ewa Bem, Polucjanci, 
Sistars, Sokół&Pono, Kayah a takz ̇e Rafał Olbiński (światowej sławy 
plakacista).  

Ø  wielokrotnie nagradzana przez puliczność na krajowych Festiwalach m in. 
Top Trendy, KFPP Opole  

Ø  jej debiutancki album Sharmi wydany w 2006 roku został doceniony przez 
branz ̇e ̨ i krytyków a takz ̇e nominowany do nagród muzycznych - 
Fryderyków oraz Super Jedynek. Drugi album „Inna” wydany 05.02.2010r. 
równiez ̇ znalazł sie ̨ w gronie nominowanych do Fryderyków 2011 w 
kategorii albmum roku hip hop / r&b / reggae. To płyta wyja ̨tkowo 
ekspresyjna, zmysłowan i uwodzicielska. Płyta nagrana w całości na z ̇ywo 
przez ponad 30 najlepszych polskich muzyków sceny popowej i jazzowej. 
Album jest kompilacja ̨ utworów, które poruszaja ̨ głe ̨bokie treści zarówno w 
warstwie muzycznej jak i tekstowej. Jest to autorskie poła ̨czenie uczuć, 
emocji i tekstów spie ̨tych wielka ̨ muzyczna ̨ klamra ̨.  

Ø       w chwili obecnej trwaja ̨ zaawansowane przace nad trzecim albumem Ani, 
który ukaz ̇e się już w pierwszej połowie 2012r. 


