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Kuba Badach - wokalista, instrumentalista, kompozytor, aranżer, producent muzyczny;
lider zespołu Poluzjanci oraz członek grupy The Globetrotters. Zobaczyć a przede
wszystkim usłyszeć go będzie można na żywo już w przyszłą niedzielę w Cieszynie.

W 1988 roku nagrał pierwszą solowa płytę pt. "Gwiazdkowe Cuda". Album ten zawierał utwory utrzymane w
bożonarodzeniowym klimacie., stworzone przez Wiesława Pieregorólkę do tekstów Jacka Cygana, Jerzego
Siemaszka i Sławka Starosty. Na płycie wystąpili również giganci polskiej sceny jazzowej - Henryk Miśkiewicz i
Zbigniew Namysłowski. Artysta współpracował również z Ewą Bem, uczestnicząc w trasach koncertowych i
nagraniach studyjnych. Wspólna płyta "Mówię tak, myślę nie", gdzie Kuba wystąpił w roli kompozytora, aranżera i
producenta, otrzymała w 2001 roku nagrodę Fryderyka w kategorii "Płyta roku - pop". Inną, ważną osobą na drodze
artysty była Kayah, której przez ponad dwa lata towarzyszył podczas koncertów. Jako zaprzyjaźnieni artyści
wspólnie wykonali skomponowany przez Kubę (do tekstu Janusza Onufrowicza) utwór "Najpiękniejsi" , który w 2005
roku ukazał się na dwupłytowej kompilacji artystki "The Best And The Rest". Artysta jest zdobywcą nagrody
Fryderyk 2011 i 2012 w kategorii Wokalista Roku.
„Kuba Badach Tribute to Andrzej Zaucha. Obecny” – koncert w niedzielę 18 października w cieszyńskim
teatrze o godzinie 17.00

Ten program to moje podziękowanie dla Zauchy. Nie wiem, być może machnąłby ręką zniesmaczony,
słysząc słowo „hołd”... Ale to zaszczyt śpiewać jego utwory... - pisze Kuba Badach. Przed koncertem wystąpi,
mający cieszyńskie korzenie, zespół Rifferton. Kuba Badach bardzo ceni ich twórczość, razem współpracują przy
wielu projektach muzycznych.
Dla naszych czytelników mamy podwójną wejściówkę na ten koncert. Wystarczy odpowiedzieć na banalnie proste
pytanie.
W jakich dniach odbędą się tegoroczne 'Cieszyńskie Wieczory Kabaretowe Heca 2015'?
Odpowiedzi przysyłajcie na adres konkurs@ox.pl W tytule wpiszcie 'Badach' a w treści odpowiedzi
podajcie swoje dane kontaktowe, oraz login z klubu OX.pl
red.

Konkurs zakończony. Podwójny bilet zdobywa czytelniczka, posługująca się nickiem 'ada1235'.

