Oferta koncertowa 2019

OREADA
Nimfa górska uwięziona przez pięciu zbirów we wsi pod Łodzią. Wspólnie tworzą muzykę, która niesie
ze sobą ogromny ładunek emocjonalny. Ich koncerty to podróże w świat tajemnicy i przygody. Podczas
muzycznych wypraw OREADA wyciąga z człowieka to, co głęboko w nim ukryte.

O OREADZIE
„Zakochałam się w Oreadzie absolutnie i całościowo. Oni tacy fajni, bezpretensjonalni, z poczuciem humoru.
Głos i temperament sceniczny Kasi – dla mnie przecudny; naturalny z pełnią niewymuszonego wdzięku.
Cieszę się, że mogłam doświadczyć ich energii na żywo.”
Ewa / Klubogaleria Bunkier, Gdańsk 2018
„...utalentowani młodzi ludzie, zjednujący rzesze fanów z całej Polski, skromnością ujmujący słuchacza,
profesjonalizmem i siłą przekazu traﬁający do widzów w każdym wieku.”
Magda / Narodowe Czytanie „Przedwiośnia”, Wolbórz 2018
„Petarda, moc, rakieta!!! Jesteście nie z tej ziemi.”
Jerzy / Noc Świętojańska, Zgierz 2018
„Ta muzyka tworzy taki klimat tajemniczości i przygody. Obrazowa fantastycznie.”
Klimasso / Festiwal z Wiejskiego Podwórza, Czeremcha 2019

OREADA to zespół muzyczny, który swoje brzmienia określa słowem FolkOFF - folkiem alternatywnym.
Inspirowanym kulturą ludową tekstom towarzyszą oryginalne i nowoczesne aranżacje oraz szczere emocje.
Muzyka OREADY ma w sobie coś pierwotnego, a swoją naturalną prawdziwością pozytywnie oddziałuje na
słuchaczy. OREADA powstała w 2016 roku we wsi pod Łodzią.

OREADA to laureat wielu ogólnopolskich
konkursów,
m.in.
zwycięzca
SOUNDEDIT
SPOTLIGHT 2019, PIOSENKARNI 2017, YAPY 2017,
BAZUNY 2016, NOCNIKA 2016, a także zdobywca
wyróżnienia 52. i 53. STUDENCKIEGO FESTIWALU
PIOSENKI w Krakowie. Z początkiem czerwca 2017
roku OREADA wydała minialbum. Aktualnie zespół
pracuje nad swoją debiutancką płytą długogrającą,
która ukaże się w marcu 2020 roku.

Grupa ma za sobą ponad 80 koncertów
i występów, między innymi w miejscach takich,
jak:
Muzyczne Studio Polskiego Radia im. Agnieszki
Osieckiej w Warszawie, Studio Koncertowe im.
Janusza Hajduna Radia Gdańsk, Debich Studio
w Radiu Łódź,
łódzki klub Wytwórnia,
warszawski klub Proxima, Klub Muzyczny
Bogart, Nowohuckie Centrum Kultury.
Przykładowe wydarzenia, podczas których
zespół wystąpił:
- Soundedit Spotlight
- Łemkowska Watra w Zdyni
- Festival v ulicích (Czechy)
- Festiwal „Z Wiejskiego Podwórza”
- Slot Art Festival
- Kociołek Galicyjski
- Emergenza Festival
- Festiwal ETNOmania
- Bieszczadzki Festiwal Sztuk
- Kiermasz Bojkowski
- Festiwal Czart Granie

SKŁAD ZESPOŁU:
Kasia Biesaga – wokal, instrumenty dęte
Adam Marańda – skrzypce, mandolina, wokal
Kacper Bienia - instrumenty klawiszowe, akordeon, wokal
Mateusz Jędraszczyk – gitara elektryczna
Maciej Kłys – gitara basowa
Kamil Kaźmierczak – perkusja, perkusjonalia

FACEBOOK:
www.facebook.com/oreada
YOUTUBE:
http://bit.ly/OREADAYouTube
INSTAGRAM:
www.instagram.com/_oreada
WWW:
www.oreada-art.pl
STREAMING:
http://hyperurl.co/oreadaFolkOFF

WIĘCEJ INFORMACJI:
MANAGEMENT & BOOKING
Kamil Kaźmierczak
e-mail: oreada.art@gmail.com
tel.: 509 581 050
SPRAWY TECHNICZNE
Kacper Bienia
tel.: 662 804 051

