WIECZÓR TANGA
ARGENTYŃSKIEGO
Z zespołem Palabra
Música Fuerte

de

Grupa "Palabra de Música Fuerte"
powstała w wyniku fascynacji
tangiem
argentyńskim,
w
szczególności
muzyką
Astora
Piazzolli. W interpretacjach zespołu
dominują cechy charakterystyczne
dla tanga: pasja, Ŝywiołowość i
liryczna refleksja. "Palabra de
Música Fuerte" to grupa bardzo
ciekawa
i
kreatywna
na
koncertach, dzięki swemu otwarciu
na nowe brzmienia, humor i
doskonały kontakt z publicznością.
Zespół wykonuje muzykę Astora
Piazzolli,
Richarda
Galliano,
klasyczne tanga argentyńskie oraz
inne kompozycje z kręgu latino.
Autorką większości aranŜacji jest
Marianna Dąbek.
Zespół tworzą profesjonalni muzycy:
Marianna Dąbek - akordeon
Michał PoniŜnik – klarnet
Michał Dąbek - wiolonczela
Występowali podczas festiwalu muzyki kameralnej „Concerti da Camera”
wykonując w Sali Kopernikowskiej Zamku w Olsztynie koncert zatytułowany „Wieczór
z muzyką argentyńską”, koncertowali równieŜ w ramach festiwalu „Letnie spotkania z
muzyką klasyczną” w śywcu. W sierpniu 2008 r. wystąpili podczas IV edycji Festiwalu
Tanga Argentyńskiego w Krakowie - "Puente del tango". W 2010 r. zagrali podczas
festiwalu „Muzyka na szczytach” w Zakopanem. Są zapraszani do renomowanych
klubów muzycznych: dwukrotnie występowali w słynnym Klubie pod Jaszczurami w
Krakowie, grali równieŜ w warszawskim klubie jazzowym „Tutu” oraz częstochowskim
„ASK”.
Od 2010 r. występują w Piwnicy pod Baranami. Wystąpili równieŜ w warszawskim
klubie „Argentina”. Są laureatami wyróŜnień w kategorii zespołów podczas X
Prezentacji Muzyki Akordeonowej „Harmonia Viva” oraz II Międzynarodowego
Festiwalu Muzyki Akordeonowej „Od Baroku do Jazzu” we Wrocławiu. Palabra de
Musica Fúerte występuje takŜe podczas milong (grali m.in. w krakowskim Art Club i
Tango House, w klubie Marchołt podczas 5-lecia tanga w Katowicach oraz podczas
Milongi Industrialnej i słynnej krakowskiej milongi na barce „Arlina”).

Zespół swoim występem z przyjemnością ubogaci m.in.:
- niestandardowe spotkanie biznesowe
- imprezę integracyjną
- zamknięty koncert lub bal
Więcej o zespole na:
www.palabra.art.pl
www.myspace.com/palabrademusicafuerte
Ofertę dla firm prezentuje:
Agencja Artystyczna „Appassionato“
www.appassionato.org.pl
Aleksandra śemła
agencja@appassionato.org.pl
tel. 607 820 795

