Queen - SILKQUEEN - THE BEST OF QUEEN

WITAMY NA NASZEJ STRONIE

Nazywamy się SILK. Jesteśmy zespołem wykonującym największe przeboje
legendarnej grupy QUEEN.

Dlaczego QUEEN? W
1991 roku po śmierci niezastąpionego leadera Freddiego Mercurego, brytyjska
formacja na dłuższy czas zawiesiła działalność, pozostawiając miliony rozkochanych w swojej
muzyce fanów, do których również się zaliczamy. Utworów QUEEN nie trzeba nikomu
rekomendować, dawno zyskały miano kultowych i rozbrzmiewają codziennie
we wszystkich komercyjnych rozgłośniach radiowych całego świata. Są to przede wszystkim świetne
kompozycje, mimo to rzadko
usłyszeć je można na żywo. Jest to
bowiem materiał bardzo trudny do wykonania zarówno w warstwie wokalnej
(niesamowicie wysoka skala i geniusz legendarnego wokalisty), jak i w
odwzorowaniu niepowtarzalnych aranżacji instrumentalnych oraz charakterystycznego
brzmienia. To ambitne wyzwanie, dlatego z wielką pokorą podeszliśmy do
realizacji tego projektu.

SILK tworzą
doświadczeni muzycy &ndash; patrz skład, mający na swoim
koncie występy na wszystkich ważniejszych scenach i festiwalach krajowych oraz zagranicą. Na co dzień
zasilają oni składy czołowych zespołów polskiej estrady. Koncerty połączone są z wizualizacjami i
pirotechniką sceniczną (na specjalne okazje), tworząc niezapomniany spektakl na
długo zapadający w pamięci wielopokoleniowej publiczności, która z
euforią śpiewa wszystkie hity wraz z zespołem.

THE BEST OF
QUEEN to świetne show, które znakomicie sprawdza się zarówno podczas dużych
imprez plenerowych, jak i klubowych. Jest to także doskonała propozycja dla
podkreślenia ważnych wydarzeń kulturalnych, sportowych oraz wszelkich
uroczystości oficjalnych i eventów firmowych.

QUEEN
kojarzony jest ściśle z definicją muzycznej wirtuozerii i perfekcji. Dlatego
też kierujemy naszą ofertę szczególnie do firm o uznanej marce, które poprzez jakość oferowanych przez
siebie
produktów, bądź usług, odznaczają się podobnymi cechami, w odniesieniu do
swojej branży.

W przypadku imprez zamkniętych istnieje
możliwość połączenia programu THE BEST OF QUEEN z innymi programami artystycznymi z naszej
muzycznej oferty, m.in. z repertuarem opartym o
standardy jazzowe i evergreeny, a nawet kompozycje i jingle zamówione przez
http://www.silkqueen.pl
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Państwa na daną okoliczność &ndash; patrz SILK ENSEMBLE.

Zapraszamy do współpracy.

http://www.silkqueen.pl
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