
NOWOZELANDZKI   JOE   COCKER  czyli LEGENDA NOWOZELANDZKIEGO 
BLUESA 

Noel Coutts   postać wyjątkowa: muzyk, poeta, kompozytor, opowiadacz 
historii. 
www.noelcoutts.com 

Jego domem jest nowozelandzki jacht. W swoim kraju jest legendą bluesa. 
Od lat stałym miejscem jego koncertów jest pub McNeil’s w Queenstown. 
Z zespołem zaprzyjaźnionych muzyków Custer’s Last Band  zagrał wiele 
koncertów i nagrał cenione albumy nazywając swój unikatowy styl  
"Rockacowblues". Jego głos  przypomina barwę legendarnych wokalistów 
Alexisa Cornera i Joe Cockera. Nie do przecenienia jest inspirujący wpływ 
na Jego twórczość Alexis Cornera, nazywanego "ojcem" brytyjskiego 
bluesa. 

W Polsce wielkim propagatorem muzyki Couttsa jest znany dziennikarz 
radiowy Włodzimierz Kleszcz, który na bieżąco informuje polskich fanów o 
twórczości i koncertach Noela w swoich autorskich audycjach w radiowej 
Dwójce i Trójce. W przygotowaniu koncert Noela Couttsa dla Europejskiej 
Unii Radiowej.  

Życiową pasją Noela jest również żeglowanie, dlatego podróżuje i 
występuje solo z gitarą w wielu miejscach egzotycznej Nowej Zelandii min. 
w: Queenstown, Wellington, Christchurch, the Marlborough Sounds, Bluff, 
Invercargill , a nawet na Stewart Island.  

 
na fot. Lady Sterling - łódź Noela 

 
 

http://www.noelcoutts.com


POLSKA  
Od 2009 roku zaczęła się dla Noela Couttsa przygoda z Polską. I tak 
artysta dzieli swoje aktywne życie między Nową Zelandię , a ojczyznę 
swojej małżonki. Dzięki temu w naszym kraju gra coraz więcej koncertów 
solo lub z polskimi jazzmanami i bluesmanami, a my mamy lepszą okazję 
do prezentacji podróżującego minstrela na rodzimych festiwalach i 
koncertach.  
Noel COUTTS gra z niezwykle utalentowanym Jackiem PROKOPOWICZEM - 
kompozytorem i pianistą, liderem i założycielem zespołów WANILIA oraz 
Colors Of Trio.  Zdaniem Pawła Serafińskiego ... "Jacek ma wrodzoną 
technikę manualną. Jest wrażliwy i kreatywny jednocześnie - rzadka 
cecha. Cały czas się uczy - prawdziwy hammondzista." 

Jacek Prokopowicz – Organista, pianista -gra na Hammondzie XK-2 oraz 
Leslie 760. Kompozytor współpracował m.in. z gitarzystą Jarosławem 
Śmietaną (koncerty), Wojciechem Waglewskim (na płycie Hey Jimi, oraz 
we wspólnym koncercie w programie 3 Polskiego Radia emitowanym na 
żywo), Indios Bravos (płyta Peace). Trasy koncertowe z amerykańskim 
bluesmanami: Kalif Wanilin' Walter, GG Amos, Alvon Johnson, Krissy 
Matthews.  Obecnie gra z zespołem Kochankowie Gwiezdnych Przestrzeni 
(koncert na Top Trendy 2007r., Przystanek Woodstock 2009r., 2010r.), 
oraz z kontrabasistą jazzowym Piotrem Rodowiczem.  

 



 
 

Warto też posłuchać: 

http://www.youtube.com/watch?v=wcZFJ3cTbd4 

http://www.youtube.com/watch?v=-AJmP2X56AU  
   

DYSKOGRAFIA NOELA COUTTSA i nagrania na: www.noelcoutts.com 

 
A Lizard in My Lounge 
Queenstown Sound Studios 

(1996)  

South Pacific Saturday Night 
Noel Coutts & Friends 

(1998)  

Live at the Brewery 
Recorded live at McNeil's, 
Queenstown 

(1999)  

Tales of Aotearoa 

(2003)  

http://www.youtube.com/watch?v=wcZFJ3cTbd4
http://www.youtube.com/watch?v=-AJmP2X56AU
http://www.noelcoutts.com


Live at the Skyline 

  

  

Coming Home 
(2007)  

 

Songs for Ela 
(2009) 

  

 

 

                                                           

 

 
 


