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DagaDana - Maleńka (2010)

  

    01. Preludium Kolir Szczastia (1:28)  02. Kolir Szczastia (4:06)  03. Tango (6:23)  04.
Swiniorz (3:53)  05. Roman (4:42)  06. Akademia (3:55)  07. Interludium Szumila Liszczyna
(1:51)  08. Szumila Liszczyna (5:16)  09. Bosa Na Rosie (4:41)  10. Sny (3:27)  11. Dagadana
(7:36)  12. Malenka (4:57)    Muzycy:  Daga Gregorowicz - wokal, elektronika;  Dana
Vynnytska - wokal, piano;  Mikołaj Pospieszalski - kontrabas, skrzypce.    

 

  

DAGADANA  jest polsko-ukraińskim trio, łączącym różne style muzyczne. Przeplatając jazz,
folk i elektronikę tworzą niepowtarzalny język zespołu. Pełne humoru koncerty, pokazują, że jest
to ten rodzaj muzyki, który uszczęśliwia zarówno słuchaczy, jak i twórców. Ciepłe wokalizy,
przetwarzanie głosu na żywo, odważne plastikowe brzmienia, transowy kontrabas oraz
wykorzystanie dziecięcych instrumentów muzycznych, to recepta DAGADANY na oczarowanie
słuchacza dźwiękami, których nigdy dosyć. Międzykulturowy projekt powinien przypaść do
gustu każdemu słuchaczowi otwartemu na słowiańską duszę, szaloną z jednej, łagodną z
drugiej strony.

  

Powstanie zespołu to efekt trzyletniej znajomości muzyków. Daga Gregorowicz (Poznań), Dana
Vynnytska (Lwów) i Miko Pospieszalski (Częstochowa) to muzycy obracający się w różnych
nurtach muzycznych – od klasyki po breakbeat. Poznali się przy okazji eksperymentowania z
jazzem na krakowskich warsztatach „International Summer Jazz Academy". Swoją postawą
udowodniają, że odległość i granice między państwami, to żadna przeszkoda dla muzyki.
Właśnie ona – muzyka - podparta przyjaźnią, przyciąga ludzi do siebie. Płyta „Maleńka”
powstała w pełni profesjonalnych, najlepszych z możliwych w Polsce, warunkach. W jej
nagraniu gościnnie uczestniczyło grono przyjaciół DAGADANY – osobowości z krajowej
muzycznej czołówki (m.in. Tomasz Duda, Gaba Kulka, Karim Martusewicz i inni). Krążek
doczekał się już wielu pozytywnych opinii; przez ludzi z branży został oceniony jako odkrywczy,
łączący w niekonwencjonalny sposób style i instrumenty muzyczne. Adam Nowak, lider zespołu
Raz, Dwa, Trzy tak oto określił ich twórczość: "Poszukującym własnego miejsca we
wszechogarniającym natłoku dźwięków gratuluję odwagi, spokoju przestrzeni, dojrzałości, chęci
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poszukiwań i poczucia humoru. Młodzi, zdolni, z przyszłością, czyli - DAGADANA !!!". ---
wsm.serpent.pl
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