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Megitza
Trio



Biografia Trzech górali z Zakopanego
i z Chicago śpiewa historie

o miłości i zdradzie, o sprawach ludzkich, z dystansem i
poczuciem humoru.Megitza Trio to polski folklor w połączeniu
z amerykańskim, wirtuozowski akordeon w rumuńskim stylu,
trzy harmonijnie zgrane głosy, a wszystko opakowane w
elektro-transowe bity. Megitza Trio wydali 2 albumy studyjne,
najnowszy to "Happy Metal" (2016). Używają tradycyjnych
instrumentów oraz elektronicznych gadżetów, co sprawia, że ich
muzyka jest uniwersalna i przystępna na każdego.



Zdobywcy 'Złotego Guzika'
od Agnieszki Chylińskiej w
MAM TALENT
Finaliści
MUST BE THE MUSIC

Skład zespołu:
Megitza - śpiew, kontrabas,
wavedrum
Stasiu Rzadkosz - śpiew,
akordeon, beat machine
Marcin Leśniak - śpiew,
gitara, skrzypce

KONTAKT
Małgorzata Babiarz
tel. +48 668 685 405
email:
booking@megitza.com



Megitza
Małgorzata Babiarz

Megitza sama w wieku 16 lat
opuściła swoją górską wioskę w
pobliżu Zakopanego i wyjechała
do Ameryki. Ambicja, ciężka
praca, charyzma i góralska siła,
pomogły jej zbudować karierę
kiedyś w USA, a teraz w
Europie. Śpiewa i gra na
kontrabasie. W USA zagrała
setki koncertów. Do Europy
przeprowadziła się w 2012 roku,
kiedy to została zaproszona na
dwa prestiżowe festiwale:
Montreux Jazz Festival w
Szwajcarii oraz Jazz Fest
Wien w Austrii. Megitza do tej
pory wydała 7 albumów
studyjnych, najnowszy w
formacjiMegitza Trio.



Marcin
Leśniak

Marcin Leśniak to wokalista,
skrzypek i gitarzysta, urodzony w
USA, pochodzący z góralskiej rodziny
wybitnych muzyków z Kościeliska,
założycieli zespołu "Góranie" w
Chicago. Marcin to licencjonowany
akupunkturzysta i certyfikowany
zielarz. W Chicago studiował
ziołolecznictwo i medycynę chińską.
Karierę muzyczną rozpoczął pod
okiem taty oraz wujka, którzy
zaszczepili w nim miłość do muzyki,
tradycji i kultury Podhala oraz rejonu
Karpat. W USA wystąpił między
innymi na znanym festiwalu Taste of
Chicago oraz w Copernicus Theater.



Stasiu
Rzadkosz

Stasiu Rzadkoszt to utalentowany
akordeonista i wokalista z
Zakopanego. Jego styl gry i kunszt
artystyczny zostały docenione
przez światowej sławy
akoredonistę z RumuniiMariana
Mexicanu. Stasiu wystąpił
gościnnie na płycie skrzypka oraz
wokalisty Tomka Kamińskiego
(Nocna Zmiana Bluesa, Dżem)
"Anioły do mnie wysyłaj". Artysta
na swoim koncie ma liczne
występy w Europie i w USA
(m.in. Festiwal Piosenki i Ballady
Filmowej, Europejski Festiwal
Smaku w Lublinie).



W czasie Świąt Bożego
Narodzenia oferujemy
koncerty kolęd
i pastorałek.

Megitza Trio Kolędowo


