Kapela Karpati
Kwartet przyjaciół, który swoją grą porusza serca. W obecnych składzie koncertują od 2018 roku,
a w ich grze słychać ducha Karpat, Bałkanów, Rosji, Ukrainy i przede wszystkim Polski.
Ich wizytówką są oryginalne aranżacje – śpiew na trzy głosy, brawurowe sola i wielka energia
płynąca z instrumentów.
Podczas IV Turnieju Muzyków Prawdziwych organizowanego w 2018r. przez Filharmonię
im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie Kapela została wyróżniona nagrodą specjalną
Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.
Rok 2019 śmiało można nazwać przełomowym. Zespół wziął udział w programie “Mam Talent”
emitowanym przez telewizję TVN. Muzycy dotarli do półfinału, porwali publiczność i zostali
okrzyknięci przez jurorów mianem “Busta Rhymes folku”. Dzięki uczestnictwie w Songwriting Camp
ZAiKS artyści nagrali utwór wraz z takimi gwiazdami, jak Ewa Farna, czy Dominika Barabas. Światło
dzienne ujrzała również płyta EP z nagraniami koncertowymi.
Obecnie Kapela Karpati jest w trakcie nagrywania swojej pierwszej długogrającej płyty.
JOANNA GRUSZKA
Altowiolistka, skrzypaczka i kontrabasistka. Absolwentka Akademii Muzycznej we Wrocławiu.
Pasjonatka muzyki ludowej Karpat. Laureatka wielu folkowych konkursów z czołowymi folkowymi
zespołami. Współpracowała z wrocławskim Teatrem Lalek.
KATARZYNA FORNAL
Z wykształcenia jest muzykologiem, z pasji aktorką i wokalistką. Jej konik to muzyka ludowa,
a znakiem rozpoznawczym śpiew biały. Specjalizuje się w pantomimie - spektakle z jej udziałem
wystawiane były m.in. w Teatrze Bottega w Rzymie oraz w Dreźnie podczas Festiwalu Pantomimy.
Brała udział w operze "Jaś i Małgosia" w Teatrze Wielkim w Poznaniu, a także w warsztatch z Maite
Tarazoną i Samem Alty (Hiszpania), Larrym Shiu Hei (Hong Kong), czy Greggiem Goldstonem
(USA).
JÓZEF GRUSZKA
Rodowity Góral wychowany wśród muzyków ludowych. Multiinstrumentalista – sam opanował
sztukę gry m.in. na altówce węgierskiej, kontrabasie, gitarze akustycznej i basowej. Posiada również
ciepły głos, którym czaruje tłumy. Będąc członkiem wielu zespołów folkowych koncertował w kraju
i za granicą.
MATEUSZ DONIEC
Muzyk z pasji i zawodu. Akordeonista, pianista i tubista. Koncertował w wielu krajach świata –
w Indonezji i Singapurze (na zaproszenie Ambasady RP), w Holandii, Niemczech, we Francji,
Włoszech i na Węgrzech. Uczestnik i laureat ogólnopolskich, a także międzynarodowych festiwali
i konkursów, m.in. Karneval der Kulturen (Berlin), Przebojem na Antenę, Przystanek Woodstock,
Wake Up and Live!

