
 

Warsaw Afrobeat Orchestra. 

Zespół jest zainspirowany mistrzami afrobeatu, world music, a także polską  

i afrykańską muzyką tradycyjną. Mieszanka stylów splata się z głębokimi, 

hipnotycznymi rytmami nadając im transcendentalną jakość. 

Ich nagrania natychmiast przykuły uwagę kultowej amerykańskiej wytwórni 

Ubiquity Records, od ponad 20 lat wydającej wartościową muzykę. W listopadzie 2013 

ich nakładem ukazał się czerwony winylowy singiel zespołu „Only Now”, zawierający 

dodatkowo remix wyprodukowany przez związanego z wytwórnią producenta  

z Bostonu Bosq (Whiskey Barons). 

Grupę zauważono również w Polsce, ich „Your Way” przez kilka tygodni 

okupował „Listę przebojów z charakterem” na antenie Polskiego Radia RDC, wcześniej 

„Only Now” wybrany został drugim najlepszym polskim utworem roku 2013  

w głosowaniu słuchaczy audycji „Strefa Dread” na antenie Czwórki. Zespół wystąpił 

m.in. podczas warszawskiego Grand Festivalu Róbrege czy na antenie audio/video 

Polskiego Radia Czwórka.  

Międzynarodowy sukces singla doprowadził do podpisania umowy z Ubiquity 

Records na wydanie debiutanckiego albumu. „Wëndelu” ukazał się w marcu 2015  

w formacie plików, CD oraz podwójnego winyla. Jego dźwięki można było usłyszeć  

w audycji legendarnego DJ`a BBC Gillesa Petersona, a w programie WahWah45s na 

antenie brytyjskiego Back2Back FM „Wëndelu” została płytą tygodnia. Polską wersję 

CD chwilę później wydała wytwórnia SeeYouSoon (Lou & Rocked). 

Album eksplorował szeroką gamę dźwięków z Afryki i Jamajki, jako afrobeat, 

afro-disco i funk, a także wywodzących się z polskiej muzyki etnicznej, jazzu czy 

rocka. Album zamyka remix utworu „Your Way” zrealizowany przez Masala Sound 

System.  

Na lubelskich „Innych Brzmieniach” WAO supportowali Tony Allena, 

legendarnego perkusistę Fela Kutiego. Zagrali też m.in. na szczecińskim festiwalu 

Pyromagic. 

Kompozycja „IF” Warsaw Afrobeat Orchestra  znalazła się na trzeciej kompilacji 

firmowanej przez argentyński Festival de Afrobeat Independiente. Kompilacja została 



opublikowana w 2016 roku, znalazło się na niej osiemnaście utworów nagranych przez 

osiemnaście zespołów z całego świata. 

„Man Is Enough” - drugi album Warsaw Afrobeat Orchestra ukazał się 3 lutego 

2017 i został wydany przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Zawiera dziesięć 

utworów utrzymanych w stylu afrobeat/afrofunk. Rozpoczynający „Intro” nawiązuje 

do tradycji muzyki berberyjskiej i polskiego folkloru. Kompozycje posiadają więcej 

akcentów międzynarodowych, także dzięki gościom, którzy wzięli udział w nagraniach. 

Można tu usłyszeć dwie znakomite polskie wokalistki Weronikę Grozdew-Kołacińską  

i ShataQS oraz czołowych muzyków sceny afrobeat na świecie Dele Sosimi i Kaleta 

(Leon Ligan Majek). Nagrania są rozwinięciem kierunku wyznaczonego przez 

muzyków na pierwszym albumie. Utwory nie są klasycznym afrobeatem, są raczej 

inspirowane muzyką afro i funkiem i można tu znaleźć wiele odniesień do polskiego 

etno/folk. „Man Is Enough” jest muzyczną hybrydą, którą scala funkowy groove.   

W związku z wydaniem albumu zespół zagrał kilka premierowych koncertów, 

między innymi na antenie Czwórki PR i w Studiu Koncertowym Polskiego Radia  

im. Witolda Lutosławskiego. 

 


