NILS PROJECT
Nils Project to francuska grupa, stworzona przez dwóch uzdolnionych muzyków, obecnych na
scenie mimo młodego wieku już od przeszło dziesięciu lat. Tomasz Kośmiński (Polska),
gitarzysta, kompozytor większości utworów, wyjechał do Francji prawie 10 lat temu na
studia. Zakochał się w Paryżu i tam już został. Nicolas Dupont (Reunion) przeniósł się na
stały ląd spod Madagaskaru aby szkolić swój warsztat w jednej z najlepszych szkół
muzycznych w Paryżu. Jest dyplomowanym perkusistą. Jednakże w
zespole Nico przejął rolę wokalisty, kompozytora i autora tekstów.
Obaj Panowie na początku swojej działalności założyli rockowy zespół Nadach. Grupa po
kilku latach działalności została rozwiązana. Jednakże Tomek i Nico nie zaprzestali
współpracy - kilka miesięcy później stworzyli zespół, który stylistycznie różnił się od
pierwszego projektu w każdym calu. Zespół nazwali "Nils", a po kilku latach działalności
nazwa ewoluowała i w chwili obecnej jest to NILS PROJECT.
Nils Project poruszają się w stylistyce muzyki świata, w utworach można znaleźć elementy
reggae, soul, jazz, blues a nawet rocka. Wybuchową mieszankę Polaka i Reuniończyka
dopełniła reszta członków zespołu - Nowokaledończyk - Wesley Barbe (perkusja),
Bretończyk - Florent Duval (piano), Paryżanin - Remi Liffran (bas) oraz Polak - Miki
Wielecki (perkusjonalia).
Pierwsza płyta "Voyageur" decyzją zespołu była dostępna jedynie po koncertach i za każdym
razem wyprzedawała się w całości. Ich piosenki są owocem osobistych doświadczeń, każdy z
członków zespołu dorzuca coś od siebie, co czyni je bardzo zróżnicowanymi. Wierząc w
autoprodukcyjność są całkowicie samowystarczalni, sami dbają o dystrybucje i produkcję
swoich nagrań. Muzycy mówią osobie, że "tańczą po stylach bez zatrzymywania się na
jakimś konkretnym".
Zespół obecnie pracuje nad kolejnym albumem, który ukaże się niebawem. Członkowie grupy
nie boją się fuzji stylów, a wachlarz ich umiejętności jest naprawdę imponujący. Przechodzą
swobodnie miedzy jednym a drugim, nie tracąc przy tym nic z typowej dla siebie lekkości i
frywolności.

Zespół Nils Project miał już okazję zagrać kilka koncertów w Polsce w ubiegłych latach.
Koncerty były przyjęte bardzo entuzjastycznie przez publiczność, a płyty zespołu zostały
wyprzedane w dniu pierwszego z koncertów.
Trasa w Polsce w 2014 roku będzie trasą promocyjną nowej płyty nad którą zespół pracuje
obecnie.
Więcej informacji o zespole można znaleźć na stronach:
www.nilsproject.com

www.facebook.com/nilsproject
Przesyłam również linki do wybranych utworów/występów zespołu:
http://youtu.be/77JjCm85mJM
http://youtu.be/z4JzFDXNvkU
http://www.youtube.com/watch?v=CqIWxLgEtH8

