Artykuł pochodzi ze strony:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miastku
Nastrojowa Yvonne
Koncert Yvonne Sanchez z zespołem...
Krzysztof Puma Piasecki 4set.
W sobotę 11 marca 2017 r. o ogdz.19.00 w sali MGOK Miastko wystąpi Yvonne Sanchez,
kubańsko-polska wokalistka, śpiewająca nastrojowe bossa novy i smooth jazzowe kompozycje.
Koncert nie tylko dla Panów. Wstęp: 15,00 zł. Serdecznie zapraszamy.
Yvonne Sanchez.
Pół Kubanka pół Polka, urodziła się 1969 roku w Bytomiu. Dzięki śląskiemu pochodzeniu nietrudno
było jej trafić na lidera SBB Józefa Skrzeka. To właśnie u niego stawiała pierwsze muzyczne kroki.
Jako osiemnastoletnia dziewczyna trafiła do solowego zespołu Skrzeka(działalność SBB była
wówczas zawieszona), w którym grała na perkusji. Po latach z uśmiechem wspomina, że pełniła
bardziej funkcję dekoracji niż pełnoprawnego muzyka. W tamtym czasie niewiele wskazywało, że
Sanchez objawi się światu w późniejszych latach jako wokalistka. Po epizodzie z perkusją artystka
grała jeszcze na gitarze w prowadzonym przez siebie klubie jazzowym w niemieckim Stuttgarcie.
Przygodę ze śpiewaniem zaczęła dopiero w 1994 roku. Mieszkała już wtedy w Pradze. Stolica Czech
jest do dziś miejscem, w którym Yvonne spędza najwięcej czasu. W 1998 roku Czesi uznali ją za
najlepszą wokalistkę w swoim kraju, choć wydawać by się mogło, ze monopol na to wyróżnienie na
zawsze będzie mieć Helena Vondráčková. W kraju Wodnika Szuwarka Sanchez nagrała swój
debiutancki krążek "The Invitation", który ukazał się w 2002 roku. Sześć lat później wokalistka
dorobiła się kolejnego albumu "The Garden", promowanego singlem "Under The Moon And The
Stars". Yvonne ma także na koncie album "Brazilian Mood", na którym wykonuje wyłącznie piosenki
w języku hiszpańskim i portugalskim. Za sprawą komponowanych i śpiewanych przez siebie piosenek
Yvonne ukazuje latynoską część swojej natury. Jej twórczość opiera się głównie na smooth jazzie i
bossa novie. Piosenkarce towarzyszszy Krzysztof Puma Piasecki 4 Set to wyjątkowy kwartet łączący
ze sobą różne bieguny muzycznych doznań. Podparty wiedzą i doświadczeniem lidera z dodatkiem
siły i werwy młodszej części bandu. Jazzowe fazy i swingująca pulsacja miksuje się z rockową energią,
fnkowym groovem, bluesową siłą przekazu. Wyjątkowe kompozycje z jednej stony uspokajają i
wprawiają w wyjątkowy nastój, z drugiej wyrywają z siedzeń z elektyczną siłą. Krzysztof Puma
Piasecki - Absolwent Katowickiej Akademii Muzycznej, wydział Jazzu i Muzyk i Rozrywkowej.
Kompozytor, aranżer, pedagog - jeden z najbardziej wszechstonnych gitarzystów polskiej sceny
muzycznej. Nagrał pięć płyt autorskich. Laureat Międzynarodowego Konkursu Improwizacji Jazzowej
w Katowicach. Otzymał stpendium Berklee Colege of Music w Bostnie. W 1997 roku zdobył tytuł
Najlepszego Gitarzyst Jazzowego pisma muzycznego “Gitara i Bas”. Występował na wspólnej scenie
między innymi z Mickiem Sternem, Bobem Malachem, Davidem Wecklem, Scotem Hendersonem,
Dennisem Chambersem i Jeffem Berlinem. Gościł w wielu klubach za granicą, w tm w berlińskim
klubie A-Trane. Z równą swobodą i równie chętnie gra muzykę tak różną jak rock’n’rol, blues, swing,
jazz nowoczesny i fusion... Skład zespołu uzupełniają: Tadeusz Leśniak - kb., Łukasz Gorczyca - bass,
Michał Dziewiński - dr.
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