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KONCERT   -  ,WOMAN IN BLACK’ 
 
Wspólny projekt charyzmatycznej wokalistki i wybitnego amerykańskiego trębacza - kompozytora.  
 
SASHA STRUNIN - wokalistka o wielkim talencie i prawdziwie słowiańskiej duszy.  
 
Urodziła się w wielonarodowej rodzinie o artystycznych konotacjach. Jej rodzicami są rosyjski bas-baryton 
Igor Strunin oraz ukraińska mezzosopranistka Vita Nikołajenko, (soliści Teatru Wielkiego w Poznaniu). 
Dziadek wokalistki był reżyserem teatralnym, zaś jej ukochana babcia Nelli – aktorką. 
 
Jej talent ocenił Jerzy Szczerbakow (twórca RadioJAZZ.FM oraz współtwórca e-miesięcznika JazzPRESS) 
pisząc: „Sasha Strunin pewnie wkracza na scenę wokalistek odwołujących się do złotej ery swingu. 
Obdarzona świetnym głosem i urodą, wsparta wyśmienitymi muzykami, posiadająca w repertuarze 
znakomite kompozycje jest na najlepszej drodze do wielkich jazzowych scen”  
 
GARY GUTHMAN - kompozytor, poeta, aranżer i trębacz-solista.  

Urodził się i wychował w Portland w stanie Oregon (USA).Uczeń takich mistrzów sztuki kompozycji, aranżacji 
i orkiestracji jak: Henry Mancini oraz Don Costa. Z jego aranżacji korzystały m.in: National Champion Bands 
and Orchestras i Stan Kenton Orchestra (1975-1980). Programy takie jak: „ITV In Concert Series”, 
„Celebrity Review”, „The Palace”, oraz „Tommy Banks Show” zamawiały u niego niejednokrotnie oprawę 
muzyczną. 
 
Wielokrotnie współpracował jako lider i solista z takimi zespołami jak: Stan Kenton, Louis Bellson, Dorsey 
Brothers Big Band, Clark Terry oraz Bee Gees, a także z artystami jak m.in: Tom Jones, Aretha Franklin, Paul 
Anka, Ginger Rogers, Dionne Warwick, Frankie Avalon, Burt Bacharach, Tony Bennett, Roger Whitaker, 
Michel Legrand, Neil Sadaka, Michael Bublé. 

 

O ALBUMIE 

Materiał zawarty na krążku „Woman In Black” to utrzymana w klimacie noir muzyczna opowieść  
o przemianie młodziutkiej wokalistki w świadoma ̨ kobietę i dojrzałą artystkę. Klasyczny wokal Sashy oraz 
znakomite kompozycje Guthmana, będące aranżacyjnym połączeniem swingu oraz rhythm & blues’a ze 
współczesnymi brzmieniami jazzowymi , składają się na muzyczne widowisko sprawdzające się zarówno  
w dużych salach koncertowych jak i w klimatycznych jazzowych klubach.  



 

  
SASHY STRUNIN i GARY GUTHMANOWI towarzysza ̨ znakomici instrumentaliści: 
 
PAWEŁ PAŃTA -  kontrabas 

Wybitny polski kontrabasista i gitarzysta basowy, współpracujący z czołówką polskiego jazzu oraz z artystami 
scen teatralnych. Był członkiem Andrzej Kurylewicz Trio. Obecnie jest aktywny w zespołach Janusza 
Bogackiego, Gary’ego Guthmana, Wojciecha Gogolewskiego i Filipa Wojciechowskiego oraz z Włodek 
Pawlik Trio (Grammy 2014 za album „Night in Calisia”) 

PAWEŁ DOBROWOLSKI -  perkusja  

Znakomity muzyk i pedagog. W 2006 roku został laureatem nagrody Akademii Fonograficznej – Fryderyk. 
Koncertował na wielu prestiżowych scenach, m.in.: Royal Albert Hall w Londynie, Olympia w Paryżu, 
filharmoniach w Europie i na innych kontynentach, scenach klubowych: Ronnie Scott’s w Londynie, Blue 
Note w Tokio i w Mediolanie, New Morning w Paryżu. W dotychczasowym dorobku posiada ponad 50 
nagranych płyt. Endorser talerzy Zildjian. 

WOJCIECH GOGOLEWSKI -  fortepian  
 
Grał m.in. w zespole Zbigniewa Namysłowskiego Air Condition, z którym objechał niemal cały świat, grając 
m.in. w klubach jazzowych Szwecji, Niemiec, Francji i Holandii, jak również podczas dużych 
międzynarodowych festiwali jazzowych, np. Pori Jazz w Finlandii, Montreal Jazz Festival w Kanadzie czy Jazz 
Jamboree w Warszawie. W latach 1988-98 artysta mieszkał w Niemczech, gdzie pracował w studiach 
nagraniowych (nagrał około 200 płyt) oraz grał koncerty w klubach jazzowych z różnymi formacjami: big-
bandem, sekstetem muzyków brazylijskich i wieloma innymi. Współpracuje na stałe z Lorą Szafran, Krystyną 
Prońko, Garym Guthmanem, Krzysią Górniak, Piotrem Salatą, Anną Osmakowicz.  
 
 

RECENZJE ALBUMU 

„Elegancka swingowa pulsacja, oldschoolowo zaaranżowane dęciaki, wyrafinowany zmysłowy wokal” 
 - Wojciech Sobczak-Wojeński, miesięcznik JazzPRESS  

„Sasha i Gary stworzyli świetny album porywaja ̨cy do tańca i dobrej zabawy"  
- Marek Dusza, miesie ̨cznik AUDIO  

„Znakomicie, pięknie i z uczuciem zaśpiewane teksty do znakomitej, pięknej i uczuciowej muzyki.  
To właśnie cała Woman In Black"    - Ray, portal Agencja Metal Mundus  

„Ta historia zaczyna się, jak bajka Andersena. Była sobie dziewczynka, która śpiewała w pewnym zespole 
przyjemne, lekkie i łatwe piosenki. Po kilku latach wróciła na scenę jako dojrzała kobieta i wokalistka ....i 
nagrała świetna ̨ płytę”  - Marcin Prokop, telewizja TVN  

„Woman In Black to album który ła ̨czy swing i R&B z nowoczesnymi brzmieniami " - miesięcznik PLAYBOY  

„Sasha Strunin powraca jako dojrzała, świadoma swoich artystycznych i życiowych wyborów kobieta z płyta ̨ 
Woman In Black"  - Łukasz Nowicki, telewizja TVP2  

„To jest w 100 procentach płyta, która ma szansę przebić się poza Polskę" Magdalena Jasińska, EXPRESS 
BYDGOSKI  

 



 

RECENZJE KONCERTÓW  

 
„Trzymam kciuki za rozwój kariery - wszystko jest na dobrej drodze"  

- Ewa Strusin ́ska , dyrektor artystyczny Filharmonii Szczecin ́skiej  

„Sasha, proszę pamiętaj kiedy będziesz już wielką gwiazdą, że to ja dyrygowałem pierwsze koncerty z tą 
wspaniałą muzyką”  - Sławomir Chrzanowski, dyrektor Filharmonii Zabrzańskiej  

„Gratulujemy występu na deskach Filharmonii Łódzkiej...to był zaszczyt gościć tu panią" 
 - Tomasz Be ̨ben, dyrektor naczelny Filharmonii Łódzkiej  

„Gratuluje ̨ Ci wspaniałego występu i mocno trzymam kciuki za Twój sukces w ,,nowej odsłonie"  
- Cezary Konrad, perkusista (zdobywca Grammy 2014)  

„To była prawdziwa przyjemność z Tobą grać, śpiewasz przepięknie - ten rok będzie należał do Ciebie"  
 - Filip Wojciechowski, pianista jazzowy  

„Prawdziwa „femme fatale"...o niebezpiecznie pięknym głosie" - Massimiliano Caldi, dyrektor artystyczny 
Filharmonii Gdan ́skiej 

 

PROGRAM KONCERTU „WOMAN IN BLACK” 
 
Woman In Black, Too Young To Know, Take Me Away, Don’t Hold Back, Forbidden Love,   
That’s Just How It Goes, Don’t Tell Me No!,  A Fine Tango, Dangerous Blues, The Name Of My Game,  
You And I Are One 
 
( długość koncertu : 1’ 20’’ ) 
 
bisy: My Funny Valentine , Smile, Crazy Little Thing Called Love, 

 


