
Adam Palma  oraz goście:  Ewelina Flinta i  Mariusz "Fazi" Mielczarek        

 http://www.youtube.com/watch?v=IwAg0C6DxkI   

Ewelina Flinta - Jej pasją życiową jest muzyka. Kocha lata 60./70.Już jako 17-latka z grupą Surprise 
zachwyciła wszystkich na „III Przystanku Woodstock”. Niedługo potem, wystąpiła na koncercie ex – 
Rolling Stones’a, Micka Taylora oraz Snow’ego White’a (Thin Lizzy, Pink Floyd, Roger Waters solo) w 
warszawskiej Sali Kongresowej. Potem trafiła do Teatru „Buffo” pod dyr. Janusza Józefowicza, w 
którym grała od września 2001 – 2002 r. W I edycji „Idola”/Polsat zdobyła drugie miejsce, a Jej 
debiutancki album „Przeznaczenie” zawierający przebojowe „Żałuję”, „Przeznaczenie”, czy „Goniąc za 
cieniem” otrzymał miano „Złotej płyty”. Drugi „Nie znasz mnie” przyniósł kilka hitów, m.in. tytułowy 
oraz premierowo-festiwalową „Nieskończoną historię” (Sopot/TVN). Dwa razy z rzędu zdobyła 
opolską „Super – 1-kę” w kategorii „Wokalistka roku” (2004,2005), „Różę Gali”, „Eska Music Awards”, 
„Mikrofony Popcornu”). W 2008 roku za „Nie kłam, że kochasz mnie”- duet z Łukaszem Zagrobelnym 
otrzymała kolejną, 3-cią „Superjedynkę” na 45 KFPP w Opolu, zdobyła III miejsce na „Sopot Hit 
Festiwal” oraz Nagrodę Publiczności i III miejsce od Jury na Festiwalu Krajów Nadbałtyckich w 
Karlshamn/Szwecja. Piosenka długo nie schodziła z 1-ych miejsc list przebojów w całym kraju by na 
koniec roku zyskać nominację do nagrody „Telekamery 2008”. Wierna swoim ideałom, niemalże co 
roku wraca na „Woodstock” w 2002 r by w towarzystwie Orkiestry Filharmonii Wrocławskiej wykonać 
„Nadzieję” IRY (udokumentowaną w filmie „Przystanek Woodstock 2002 – Najgłośniejszy Film 
Polski”), w 2009 r na podwójny jubileusz - 15 „Przystanek” & 40-lecie Festiwalu Woodstock’69 
(również na DVD). Swoim koncertem otworzyła „Przystanek” 2010, a w 2011 pojawiła się na scenie 
folkowej z Ratatam. W tym roku wystąpi w setach Adama Palmy. 13.12.2011 w 30stą rocznicę 
wprowadzenia stanu wojennego Ewelina zaśpiewała w kultowym musicalu „Kolęda Nocka”. Poza 
muzyką Ewelina stawia na ekologię (jest ambasadorem klubu „Bądź światoczuły”, dla którego nagrała 
Eko-song „Bądź światłoczuły”, Fundacji „Nasza Ziemia” oraz propagatorem akcji „Moje silne drzewo”) 
i działalność charytatywną (pomaga Fundacji Anny Dymnej „Mimo wszystko”). W 2009 odebrała 
medal Św. Brata Albert za działalność charytatywną na rzecz osób z niepełno sprawnościami, a w 
2010 r. Tygodnik „Newsweek” wraz ze Stowarzyszeniem Rozwoju Filantropii przyznał Jej tytuł i 
nagrodę „Gwiazdy dobroczynności”. Obecnie pracuje nad swoim trzecim albumem. 

Więcej www.ewelinaflinta.pl 

Adam Palma - gitarzysta sesyjny. Współpracował z wiekszością rodzimych wykonawców muzyki 
rozrywkowej oraz czołowymi muzykami na świecie takimi jak: Tommy Emmanuel, Joscho Stephan, 
Martin Taylor, Snake Davis, Gary Potter, Richard Smith, Adam Rafferty, Jack Pearson (The Allman 
Brothers), Chris de Burgh and Hamish Stuart (the Average White Band, Paul McCartney), Robbie 
McIntosh (John Mayer, Paul McCartney). Otwierał koncerty dla takich gitarzystów jak Albert Lee, 
Jerry Donahue, Bill Wyman (The Rolling Stones). Adam występował na wiekszości festiwalów 
gitarowych w Europie. Po licznych koncertach w Europie, recitalu na International Guitar Festival in 
Wirral Adam został zaproszony przez Tommy Emmanuela o wzięcie udziału w Festivalu Fingerstyle w 
Nashville w 2009, 2010, 2011 i 2012 roku (najbardziej prestizowym festiwalu Fingerstyle na świecie). 
Zostawał zaproszany przez mistrza do wspólnych koncertów w USA, UK i Polsce oraz nawet do 
otwarcia jego workshopu w UK!  Recenzja najnowszej płyty:  „Nowa płyta Adama „2012” to jedna z 
najjaśniej błyszczących gwiazd na firmamencie fingerstyle” - Akustik Gitarre magazine (Germany)  

Więcej  www.adampalma.net 

http://www.youtube.com/watch?v=IwAg0C6DxkI
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http://www.adampalma.net


 

http://www.youtube.com/watch?v=hhgPvXpNAvA CandyRat UK tour Bristol 
http://www.youtube.com/watch?v=MjgkZ7fc_dg On tour with Tommy Emmanuel in the UK 
http://www.youtube.com/watch?v=kZNrQqvRBo0&feature=relmfu with Joscho Stephan 
http://www.youtube.com/watch?v=eTgmDn4LD3o&feature=related On tour with Tommy Emmanuel 
in Poland 
http://www.youtube.com/watch?v=E9C_yDxD36E a guest appearance at The Tommy Emmanuel 
Show in Manchester 
http://www.youtube.com/watch?v=hdTTnh4vJlc Pick up the pieces - Hamish Stuart (Paul 
McCartney), Robbie McIntosh (John Mayer) 
http://www.youtube.com/watch?v=Pf3XooX4DKA&feature=relmfu a guest appearance at The Frank 
Vignola Show in Ullapool 
http://www.youtube.com/watch?v=G5MFLP5qUNo with The Allman Brothers guitarist - Jack Pearson 
in Nashville 
http://www.youtube.com/watch?v=hQjYty1PLks&feature=channel_video_title with Gary Potter 
http://www.youtube.com/watch?v=WUEFPIQBCC8 with a Polish Jazz singer Ewa Bem 
 

 

Mariusz "Fazi" Mielczarek  - jeden z najwszechstronniejszych polskich saksofonistów. 
Bezkompromisowy, dobry duch naszego jazzu i całej muzyki w ogóle. 
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