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    1. Ja szukam Ciebie  2. Żyj nam przez długie lata  3. Tak to jest  4. Jak ptak  5. Dla Ciebie
jestem  6. Tyle mamy szczęścia  7. Przytul się mocno  8. Gdzie Ty tam ja  9. Moulin Rouge  10.
Ziemia ta  11. Zabawa aż do rana  12. Smak zwycięstwa  13. Nie tak miało być  14. Vivo per lei
- duet z Magdalena Pal    

 

  

Damian Holecki - studiował piosenkarstwo na wydziałach : Wokalno - Aktorskim oraz Jazzu i
Muzyki Rozrywkowej w Katowickiej Akademii Muzycznej.Piosenkarz , pianista, kompozytor i
aranżer, czasami autor tekstów. Od zawsze z zamiłowania fotograf. Laureat wielu konkursów
wokalnych w kraju i za granicą. Posiada od lat liczne grono wiernych fanów. Wydał dotychczas
kilkanaście płyt a dwie z nich osiągnęły status Złotej Płyty ( ZPAV)

  

Album „Dla Ciebie jestem” zawiera 14 nowych piosenek, do których muzykę stworzył osobiście
Damian - dzięki czemu płyta utrzymana została w klimacie poprzednich wydawnictw. O oprawę
tekstową zadbali oprócz niego Dagmara Kupczyk i Edward Sikora.

  

Sam artysta mówi tak: Moja nowa - uważam że najlepsza -pełna miłości, rozstań i odrobiny
szaleństwa płyta powstała jak zawsze z myślą o Was i dla Was . Mam nadzieję, że każda
piosenka na tej płycie trafi do Waszych serc, a niektóre przetrwają i zostaną tam już na zawsze
. Wszystkim tym , którzy cenią sobie melodyjne przeboje, dobrą muzykę i mnie jako wykonawcę
- polecam z całego serca …. Pamiętaj - „ dla ciebie jestem… dla ciebie kocham” Damian
HOLECKI, warnermusic.pl
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