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    1  Ostatnia Noc    2  A Jeśli To Nieprawda?    3  Daleko    4  Chcę Tu Zostać    5  Czy Nigdy
Więcej (Nigdy Więcej)    6  Odejdę Od Ciebie    7  Taka Ny Nu Łone Czaizen    8  Zagubiony
Książę    9  Hej Mały    10  Gra Zwana Świat    11  Muszę Krzyczeć!    12  Nie Warte Nic    13 
I’m Leaving You    14  Nie Mów Mi, Że    15  Piosenka Bez Słów    16  Kochaj Mnie (Pokochaj
Mnie)     Joanna Kozak JOKO - wokal  Maciej Warda - bas  Jacek Woźniak - perkusja  Piotr
Łopacki - klawisze     

 

  

Historia zespołu Farba sięga 1999 roku, kiedy osiemnastoletnia wtedy Joanna Kozak,
wokalistka, perkusista Jacek Woźniak oraz gitarzysta Artur Przygoda zdecydowali się zacząć
grać razem. Wszyscy członkowie grupy Farba są z Gdyni i przygodę z muzyka rozpoczęli na
długo przed powstaniem grupy.

  

Joanna jest co prawda absolwentką Kolegium Mody na łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych, ale
skończyła też szkołę muzyczną w klasie oboju. Niedługo po założeniu zespołu (w 2000 roku)
wygrała także piosenką "Tyle samo prawd ile kłamstw" odcinek "Szansy na Sukces"
poświęcony Izabeli Trojanowskiej. Przyznaje, że nie ma swojej idolki, na której by się
wzorowała i choć wolała słuchać damskich głosów, The Cranberries, Alanis Morissette, Björk,
miała też słabość do U2, także ze względu na ich irlandzkie korzenie, które zawsze Joannę
fascynowały.

  

Dla Jacka, najmłodszego prócz Joanny w zespole, muzyka okazała z kolei silniejsza od
Turystyki i Hotelarstwa, które ukończył. Pasjonat perkusji, współtworzył pismo "Gitar i Bas +
Bębny".
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Artur to natomiast najbardziej doświadczony bo najstarszy członek Farby. Znany z innych
trójmiejskich zespołów takich, jak Dzieci Monalizy, Love i Kanada. Pismo "Gitara i Bas" zaliczyło
go w 1996 roku do 10 najlepszych polskich gitarzystów.

  

Następny pojawił się w zespole Adam Drywa, który gra na klawiszach, a oprócz tego realizuje
we własnym studio nagraniowym płyty Farby. Muzyką zainteresował się już jako czterolatek,
kiedy próbował wydobyć pierwsze dźwięki z akordeonu. Miłość do instrumentu pozostała,
skończył w klasie akordeonu szkołę muzyczną.

  

Ostatnim członkiem zespołu jest Maciek Warda, basista, a także jeden z najlepszych głosów
jazzowych w Polsce. W Farbie gra od 2002 roku, a oprócz tego od 1993 roku udziela się w
innym trójmiejskim zespole, Dzieńdobry. Z wykształcenia geograf, ale nie podjął pracy
związanej z kierunkiem studiów. Za to, podobnie jak koledzy z zespołu, udziela się jako
dziennikarz - pisze artykuły związane z gitarą basową w piśmie "TopGuitar".

  

Nad nazwą zespół wcale nie myślał długo, muzycy twierdzą, że ta nazwa była im wręcz pisana.
Na któryś z pierwszych koncertów wyszli na scenę jeszcze bez nazwy. Przed koncertem
sponsor wpadł na pomysł, by rozrzucić wśród publiczności saszetki z farba do włosów. Saszetki
popękały, a cała publiczność i scena były umazane w przeróżnych kolorach ich zawartości. Po
koncercie zeszli ze sceny jako Farba.

  

Sami mówią, że dzięki temu, że każdy ma inną osobowość i styl muzyczny, są pojedynczymi
kolorami, to jako zespół mogą je wszystkie połączyć i stworzyć tęczę. ---muzyka.dlastudenta.pl

  

download (mp3 @320 kbs):

  

yandex mediafire ulozto gett bayfiles
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https://yadi.sk/d/8TLkkF_proYSrw
https://www.mediafire.com/file/o941u9ltbts2ze2/Frb-10.zip/file
https://ulozto.net/!MF7LwmdRHXP5/frb-10-zip
http://ge.tt/7dIIhBx2
https://bayfiles.com/baRdv80en1/Frb-10_zip
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