Kraków Street Band to zespół, który w ekspresowym tempie stał się wizytówką zarówno
swego rodzinnego miasta, jak i polskiej sceny muzycznej. Grupa od kilku lat nie zwalniając
tempa zdobywa coraz większą popularność. Aktualnie muzycy promują swój najnowszy, trzeci
już w dorobku album "Going Away". Płyta oparta jest w całości na autorskim materiale. Składa
się na nią 11 żywych, bezpretensjonalnych piosenek, zgrabnie balansujących między
nowoczesnym folkiem, jazzem i bluesem. Pięknie brzmiące pomieszczenia studyjne Radia
Kraków pozwoliły uchwycić niuanse w muzyce 9-osobowego składu, która od czasu ulicznych
początków nabrała rumieńców i treści. Album "Going Away" otrzymał nominację do nagrody
Fryderyki 2019 w kategorii Album Roku Blues / Country /.
Kraków Street Band powstał w 2014 roku i początkowo wszystkie działania muzyczne
odbywały się jedynie na Krakowskim Rynku. Spontaniczne granie na ulicy przyczyniło się do
powstania pomysłu wydania pierwszej, wspólnej płyty. Debiutancki album powstał dzięki
kampanii crowdfundingowej - wolnych datków, dobrowolnie wpłacanych na konto "Polak
Potrafi", dzięki którym w miesiąc uzbierano 170% planowanego budżetu! A to był dopiero
początek... Zespół dostał się do finału programu Must Be The Music, zdobywając doskonałe
opinie jury na każdym kroku. W corocznej ankiecie czasopisma „Twój Blues” Kraków Street
Band uzyskał kolejno tytuły „Odkrycie Roku 2014” oraz „Zespół Roku 2015”.
Kolejny rok, to kolejna płyta, tym razem bardzo wyjątkowa - album poświęcony pamięci
Jerzego Wójcika pierwszego polskiego artysty wykonującego muzykę bluegrassową.
Kompozycje z repertuaru jego zespołu, „Little Ole Opry”, nagrane zostały wraz z Krystyną
Święcicką – Wójcik i zaproszonymi gośćmi z krakowskiego muzycznego świata.
W marcu 2018 roku Kraków Street Band – jako zwycięzca polskich eliminacji, reprezentował
nasz kraj na European Blues Challenge 2018 w Hell (Norwegia). Chwilę później, poszczególni
muzycy również zostali docenieni - Łukasz Wiśniewski uznany został za "Wokalistę Roku 2017",
a Tomek Kruk otrzymał tytuł "Gitarzysty Roku 2017" według czytelników czasopisma "Twój
Blues".
W styczniu 2019 roku najnowsza płyta pt. "Going Away" otrzymała nominację do nagrody
Fryderyki 2019 w kategorii Album Roku Blues / Country.
Trudno się temu dziwić - muzyka Kraków Street Band urzeka swobodą i pozytywną energią, a
sami wykonawcy... koniecznie obejrzyjcie wideoklip "Fluke" :)
Festiwale zagraniczne:
European Blues Challenge (Norwegia), Sziget (Węgry), Festiwal Haizetara (Hiszpania), Uldum
Street Music Festival (Dania), Eutin Bluesfest (Niemcy), Veszprémi Utcazene (Węgry), Sarnico
Busker Festival (Włochy), Ferrara Buskers Festival (Włochy), Dixie und Swingfestival
Furstenfeld (Austria), JazzFest Gronau (Niemcy), ProLoco Sarmede (Włochy), Noc Muzeów w
Budapeszcie (Węgry), Virág Fesztivál (Węgry).
Festiwale w Polsce:
Jazz nad Odrą (Wrocław), Rawa Blues Festival (Katowice), Festiwal Filmowy Dwa Brzegi
(Kazimierz Dolny), Green Festival (Olsztyn), Harmonica Bridge (Toruń), OFCA (Oleśnica), Kielce
Rockują (Kielce, Festiwal Kultury Ulicznej (Kalisz), Z Wiejskiego Podwórza (Czeremcha),
Krakowski Festiwal Filmowy (Kraków), Zderzenia Muzyczne (Mielec), Jesień z Bluesem
(Białystok), Bluesroads (Kraków), Blues na Świecie (Świecie), Breakout Days (Rzeszów,
Meskalina (Poznań), Festiwal Kapel Podwórkowych (Werbkowice), WPA Festival (Duszniki
Zdrój), Swing Era Festival (Kraków).
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