Szanowni Państwo,
Mamy przyjemnosć zaproponować Państwu koncert Marceliny – utalentowanej wokalistki,
kompozytorki, autorki tekstów prezentującej pop rock.
Pierwsza płyta Marceliny ukazała się w 2011 roku nakładem EMI MUSIC POLAND.
Producentem płyty był zespół June z wytwórni Kayax; June to jedni z z najlepszych muzyków
młodego pokolenia, współpracujący na co dzień z takimi Artystami jak: Michał Urbaniak, Urszula
Dudziak, Ania Dąbrowska, Andrzej Smolik, Anna Maria Jopek.
Album zyskał uznanie wsród publicznosci ( Marcelina zagrała wiele dużych koncertów, m.in.
Open’er Festival w Gdyni, a także na takich imprezach jak Noc Młodych Zdolnych, na Malcie w
Poznaniu, w Stodole w Warszawie, Festiwalu Wrocławski Sound, PandaArt, Gali Discoveur Europe
czy w kilkudziesięciu klubach na terenie całej Polski oraz dwa koncerty w Paryżu) oraz uznanie
branży muzycznej - w 2012 r. Marcelina otrzymała m.in. nominację do Fryderyków (Fonograficzny
Debiut Roku), a także nominację do Nagrody WARTO Gazety Wyborczej.
Pochodzący z płyty Marceliny utwór „Motyle” wykorzystany został w reklamie społecznej w
Rosji i od czerwca emitowany jest w rosyjskiej telewizji publicznej.
W roku 2012 artystka pojawiła się na płycie zespołu Happysad (była także ich gosciem
podczas trasy koncertowej) i na płycie zespołu June obok takich gosci jak Urszula Dudziak, Kayah,
Mika Urbaniak, Katarzyna Nosowska, Aga Zaryan.
W listopadzie 2012 roku utwór Marceliny „Wroclove” jednogłosnie został wybrany hymnem
miasta Wrocław w ogłoszonym konkursie „Kawałek Wrocławia” (zajął 1 miejsce sposród ponad 200
zgłoszeń). Niedługo później, bo w grudniu artystka wydała EP „Znikam” dostępną tylko w wersji
cyfrowej.
Rok 2013 roku rozpoczął się od nominacji Marceliny do nagrody CZŁOWIEK ROKU
WROCŁAWIA (pod patronatem Prezydenta Wrocławia P. Rafała Dutkiewicza).
W maju br. Marcelina znalazła się wsród artystek (m.in. Ania Rusowicz, Halina Mlynkowa,
Kasia Kowalska, Marika) udzielających się w projekcie „Panny Wyklęte”, co wiąże się z trasą
koncertową oraz wydaniem płyty. Za stronę muzyczną odpowiada Darek Malejonek i Maleo
Reggae Rockers. Marcelina napisała tekst do utworu „On nie zapomni” oraz „Prawem Wilka”.
Płyta „Panny Wyklęte” jest jednym z przedsięwzięć projektu Rok Żołnierzy Wyklętych,
realizowanego przez Fundację Niepodległosci wraz z IPN i Fundacją Osrodka KARTA.
8 października 2013 roku miała premierę druga autorska płyta Marceliny „Wschody
Zachody”, do której tytułowy teledysk zrealizowano w Maroko. Marcelina jest autorką wszystkich
piosenek (za wyjątkiem jednej), autorką grafiki albumu, współkompozytorką. Producentami albumu
są: Robert Cichy i Kuba Galiński, muzycy współpracujący od 7 lat z Anią Dąbrowską, a także
odpowiedzialni za sukces Ani Rusowicz. Płyta Marceliny zyskuje bardzo dobre recenzje, artystka
uważana jest za jedną z najciekawszych propozycji muzycznych nie tylko dla młodego pokolenia, a
jej najnowszy teledysk z goscinnym udziałem Piotra Roguckiego do singla „Karmelove” opublikowany
w połowie stycznia br. ma prawie 800 tysięcy obejrzeń.

Dyskografia artystki:
2013 Marcelina „Wschody Zachody” (Parlophone Music/Pomaton)

2011
MARCELINA „Marcelina”
(EMI MUSIC Poland)

2012
MARCELINA „Znikam”
(EMI MUSIC Poland)

SKŁADANKI i udział gościnny:
2007 – Ram Cafe 2 (Magnetic Record) // złota płyta
2008 – Only Pleasure (Schubert Music)
2009 – Dzień Kobiet, Muzyka jest z Wenus (Galapagos Music)
2010 – Ram Cafe 5 (Magnetic Records) // złota płyta
2010 – Ram PL (Magnetic Records) // złota płyta
2012 – June „July Stars” (Kayax)
2012 – Happysad „Ciepło/Zimno” (Mystic Production) // złota płyta
2012 – Ram Cafe 7 (Magnetic Records)
2013 – Panny Wyklęte (Fundacja Niepodległosci/Fonografika)
www.marcelinaofficial.com
RECENZJE

„Dziewczyna przez lata podspiewująca sobie bluesowe, jazzowe i soulowe standardy (...) ma to cos, niezwykły
feeling i szczęscie do kompozytorów - Jana Smoczyńskiego z June i Dawida Kobarczyńskiego z Mikromusic. Ktos
powie, że nic nowego, że Dąbrowska jest i Brodka też. No własnie – dlaczego nie ma być Marceliny? Konkurencja
wszystkim dobrze zrobi. Zwłaszcza jesli poza piosenkami o wszystkim i o niczym, chłopaku, rozstaniu, lenistwie,
ulotnosci chwili można napisać i zaspiewać z emocją utwór o zmarłym ojcu. Banalnie prosto poruszające. Czego od
popu chcieć więcej?”
UWAŻAM RZE / Przemysław Dzióbłowski (2011)
„Marcelina" to co najmniej pięć, szesć piosenek, które z powodzeniem odnajdą się w rozgłosniach radiowych, i to
zarówno tych bardzo komercyjnych, jak i tych poszukujących ciekawych, niebanalnych dźwięków (...) takiego dobrej
jakosci popu ciągle wokół nas brakuje.
GAZETA WYBORCZA / Rafał Zieliński (2011)
„Marcelina” to spójny solidny krążek nie tylko dla tych, którzy lubią klimat „smooth". Po prostu dobry pop!
POLSKA THE TIMES / Marta Wróbel (2011)
„Czego się spodziewać? Inteligentnego, eleganckiego, ładnie zaaranżowanego polskiego popu. Dobrych,
nowoczesnie brzmiących piosenek. Tekstów, za które nie trzeba przepraszać, bo choć samodzielnie pisze od
niedawna, już jej to wychodzi. I konsekwencji – bo wszystko układa się tu w swiadomą, przemyslaną całosć –
dyskretna muzyka, plastyczne słowa i manieryczny wokal bez nachalnej, irytującej pretensji”
PRZEKRÓJ / Angelika Kucińska (2013)

LINKI
Teledysk „Karmelove” https://www.youtube.com/watch?v=JsXQoNvwniI
Teledysk „Wschody Zachody” http://www.youtube.com/watch?v=kxcaC4ngbXs
Teledysk „Znikam” http://www.youtube.com/watch?v=nTA11CIo1I0
Teledysk „Szukam Cię”- http://www.youtube.com/watch?v=16ZG3l1nnxI&ob=av2n
Teledysk „Tatku” http://www.youtube.com/watch?v=_sEQXQGKZwE&feature=related
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