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Sistars – Sila Siostr (2003)

1.Intro (Keep it goin’ on) / feat. APEX 2.Nie przestawaj 3.Siła sióstr / feat. O.S.T.R. NUMER
RAZ play 4.Bierz, Bierz / feat. Ania Szarmach, WSZ CNE 5.Ding Dong 6.Intro (SPADAJ)
7.Nie ty, nie my (SPADAJ)
play 8.Podobno zawsze 9.Najgorsza 10.Synu
11.Freestyle Conversation / feat. APEX, Łukasz Poprawski 12. Lullaby 13.Fala / feat. TDF
14.Było co było 15.Tiny Sister 16.Nie zatrzymasz 17.Hangin? around 18.City of love feat.
APEX, Lukasz Poprawski
Muzycy:
Natalia
Przybysz – wokal
Paulina Przybysz – wokal
Bartek Królik – wokal, gitara, gitara basowa,
produkcja muzyczna
Marek Piotrowski – instrumenty klawiszowe, produkcja muzyczna,
programowanie, miksowanie
Przemysław Maciołek – gitara
Marcin Ułanowski – perkusja

Spotkali się na jam session w klubie Muza przy ul.Chmielnej w Warszawie. Wtedy to Maruś
(klawisze), Królik (Bass/vocal) i Ułan (perkusja) poznali dziewczyny - Natalię i Paulinę.
Wspołpraca potoczyła się bardzo szybko. Na pierwszych próbach grali utwory znanych
amerykańskich wykonawców, takich jak Lucy Pearl, Lauryn Hill oraz Mary J, Blige. Z czasem
Marek, Królik i Paulina zaczęli komponować autorskie utwory. Natalia w międzyczasie
wyjechała do USA, gdzie uczyła się w klasie maturalnej. Uczęszcała na zajęcia śpiewu oraz
grała w damskiej drużynie piłki nożnej. Po jej powrocie studio, budowane w domu sióstr
Przybysz przez Królika, ojca dziewczyn oraz ich dziadka Edwarda, było gotowe. Podczas
jednego z koncertów w Warszawie poznali DJa Ostasza z wytwórni Wielkie Joł. Zaproponował
on współpracę oraz kontrakt fonograficzny. Debiutancka płyta "Siła sióstr" ukazała się we
wrześniu 2003 roku. Utworami singlowymi były piosenki pt. "Spadaj" i "Synu". Płyta spotkała się
z dużym zainteresowaniem ze strony mediów i publiczności aczkolwiek single te nie przyniosły
sukcesu komercyjnego. Przełom nastąpił na początku 2004 roku kiedy to zespół skomponował
na konkurs eliminacyjny festiwalu Eurowizji zupełnie nowy utwór "Freedom". Duża rotacja w
radiach oraz w telewizjach muzycznych a nawet TVP, sprawiła że Sistars dotarli do większego
grona odbiorców. Dzięki swojej świeżości, doskonałemu warsztatowi muzycznemu oraz
zupełnie innemu podejścia do muzyki sprawili że oczy wszystkich skierowane zostały na ten
zespół. "Freedom" było początkiem wielkich sukcesów w 2004 roku. Kolejnym ważnym
momentem był festival w Opolu. Premierowym utworem "Sutra" Sistars udowodnili jak bardzo
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dużą wrażliwością i autentycznością potrafią się kierwoać przy produkcjach piosenek. Efektem
tego było wygranie prawie wszystkich nagród, nie tylko w Opolu ale i w całej branży muzycznej
w 2004 roku. Sistars otrzymali: Fryderyki, Super Jedynki, Jonnie Walker Award, Nagrody Elle,
Gali oraz MTV - European Music Award. Po zagraniu niezliczonej liczby koncertów pod koniec
2004 roku zespół zaczą produkcję kolejnego albumu. Pracę trwały do września 2005. W
międzyczasie ukazały się dwa single promujące najnowszy album "A.E.I.O.U.". Premiera
albumu to 26 września 2005. --- sistars.pl

Album "Siła sióstr", został wydany przez wytwórnię Wielkie Joł, premiera odbyła się 15 września
2003. Album zawiera 18 utworów i trwa 60:28. Płyta rozpoczyna się utworem "Intro (Keep It
Goin' On)", a kończy utworem "City of Love". Za rymy i rap na płycie, odpowiedzialni są:
Lil'Sista, N'Talia, Sistars, Barteq. Warstwę muzyczną zapewnili: Barteq, Maruś. Scratch i cuty
na płycie to zasługa: Dj Ostasz. Gościnnie na albumie udzielają się: Apex, Numer Raz,
O.S.T.R., CNE, Szarmach Ania, WSZ, Przemo, Szuszkiewicz Kamil, U-1, Poprawski Łukasz,
Tede, Królik Marta. Sistars to prawdziwy polski hip-hop.
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