SWING,
LOVE &
DANCE

An Evening with KC Nwokoye

Elegancka błoga noc przepełniona dźwiękami swingu i
Latin jazzu, tworzącymi unikatowy i bezprecedensowy
występ magii i radości. Jedyne w swoim rodzaju show
inspirowane epokami Deana Martina, Franka Sinatry, Nata
Kinga Cole’a, Sade oraz współczesnego Michaela Buble’a.
KC Nwokoye, dzięki silnemu pragnieniu skomponowania
muzyki i stworzeniu programu rozrywkowego, który
kocha, odkrył, że spora część publiczności jest tak samo
spragniona muzyki swing i chce świętować to znane
uczucie radości i romansu, które dziś już jest rzadkością.
Jego muzyka i show są mocno inspirowane dzieciństwem
artysty, kiedy miał okazję obserwować swoich rodziców
i ich przyjaciół, tańczących co weekend do słodkich
melodii Deana Martina i Sade. Celem charyzmatycznego
wykonawcy jest zapewnienie widowni możliwości
świętowania, tańczenia z radości i zapomnienia o swoich
problemach przez tę jedną noc spędzoną z jego zespołem.
Jego koncerty zaczynają się celebracją swinga, jak
podczas popularnego występu “Świąteczny Swing”,
specjalnego świątecznego pokazu, który podczas piątej
edycji doczekał się 500 osób na widowni zgromadzonych
w najpiękniejszych teatrach kraju (początkowo było to 50
osób zgromadzonych w Jazz cafe). KC stworzył również
“Valentine Swing”, “Autumn Swing” oraz “Swing and
Dance”. W 2018 roku artysta odbył trasę koncertową
z zespołem “Swing Celebration”, promującą
płytę“Celebrate”, zakończoną sukcesem we wszystkch
miejsach, m.in. w Pałacu Młodzieży w Katowicach,
w Muza w Sosnowcu, w Centrum Kongresowym
w Opolu, w The View Warsaw, Radisson Hotel w Krakowie,
w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim i wielu innych,
gromadzących średnio 250 osób na jednym występie.
Jego publiczność szybko się rozrasta, ponieważ ujmuje
ich unikatowy styl artysty, łączący swing, latin jazz
i afkrykańskie korzenie artysty. To znany, ale ciągle
oryginalny pokaz pełen świeżości, elegancji,
żywiołowości oraz dynamiki.

”Co łączy Afrykę, Nigerię i Polskę?
Swing,Latin, Soul i nowoczesny jazz?
Tradycja i kultura? Jest tylko jedna
odpowiedź: KC Nwokoye “- Modny Śląsk
Nie ma wielu stylów muzycznych, które łączą Jazz, Swing, Samba, Bossa nova,
Soul, Afro Jazz i Ethnic-Latin w taki sposób w jaki robi to KC Nwokoye. Jego
muzyka jest absolutnie dynamiczna i oryginalna. KC Nwokoye jest nigeryjskim
kompozytorem, artystą i autorem piosenek z Polski. Praca muzyczna KC
odzwierciedla bogactwo kultur, których doświadczył w wielu częściach świata.
Płynnie łączy duszę i swingową muzykę, tworząc fascynujące połączenie
dojrzałego „łatwego słuchania”. Początkowo inspirowane artystami, takimi
jak Sade, Nat King Cole, Marvin Gaye czy Mo-Town.

KC NWOKOYE
Muzyka KC charakteryzuje się odrębnymi emocjami,
niuansami muzycznymi, pochodzącymi od legend takich
jak Marvin Gaye, Nat King Cole, Andy Williams, Sade i Frank
Sinatra. Dorastając w Nigerii i słuchając nagrań z rodzicami, KC
podświadomie dojrzał do pod wpływem tych niesamowitych
rytmów i melodii, co wpływa na jego styl kompozycji
i wykonania. Jako kompozytor jego muzyka jest urzekająca
i wyraźnie melodyjna z pewną znajomością, ale
odświeżającym dźwiękiem. Jego koncerty są wulkanem
pozytywnej energii i stają się popularne wśród
miłośników muzyki.
KC cieszy się dużą popularnością w Polsce, brał udział
w programach takich jak “X-Factor” i “Dzień Dobry TVN”.
Ostatnio wydany album SHINE (2015), cieszył się dużą
popularnością, a trasa koncertowa obejmowała między innymi
“Festiwal Kultur Świata Okno Na Świat “oraz w największe
miasta w Polsce. Jego piosenki “Home”, “Caroline” i “Santa”
usłyszeć można było w polskich rozgłośniach radiowych. Głos
KC jest także wiodący w ścieżce dźwiękowej do filmu “Yuma”.
KC został także zaproszony jako headliner na Festiwal Kultury
Afryki, który odbędzie się we wrześniu 2017 roku
w Warszawie. Teraz nowego albumu ” CELEBRATE” (2018).
KC wydał ponad 60 oryginalnych kompozycji, w tym dwa
albumy: Shine (2015) i “Matters of Heart” (2010). Jego następny
album “CELEBRATE” zostanie wydany 2018 roku. Jego
kompozycje zyskały uznanie i pochwały, a także dedykowaną
bazę fanów. Dziś kontynuuje muzyczną przygodę, dzięki
wyjątkowej kombinacji Soul-Swing i wciąż rosnącej widowni.
KC współpracuje z zespołem utalentowanych muzyków.

Rezerwacja
Koncertu
Koncert dla 6

zespół muzyczny
90 mins (2*45min) set
### PLN Netto

Koncert dla 9

zespół muzyczny (Brass band)
90 mins (2*45min) set
### PLN Netto

Discography

Koncert dla 13

zespół muzyczny (Big band+ String Quartet)
90 mins (2*45min) set
### PLN Netto
„Matters of the Heart” (2010)

„SHINE” (2015)

„Celebrate” (2018)
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