
dotacją  wsparł  norweskich  i  polskich
muzyków, którzy w latach 2010 i 2011
będą  wykonywać  na  licznych
koncertach  w  Polsce  i  Norwegii
polskie  piosenki.  Projekt  nazwany
Aspiryna  Blues  (od  tytułu  piosenki
Agnieszki  Osieckiej)  to  największe
wydarzenie  związane  z  polską
piosenką w Norwegii, pierwsza szansa

zapoznania  norweskiej  publiczności  z  klasyką  naszej  muzyki
rozrywkowej.  Pierwszy  raz  w  historii  teksty  znakomitych  polskich
poetów piosenki zostaną przetłumaczone na język norweski. Budżet
projektu to milion dwieście tysięcy zł.

Liderami  i  pomysłodawcami  przedsięwzięcia  jest  dwoje  znanych
norweskich  muzyków:  gitarzysta  i  poeta  Jörn  Simen  Øverli  oraz
charyzmatyczna  wokalistka  Tora  Augestad.  Jörn  Simen  Øverli,
zafascynowany  kompozycjami  m.in.  Zygmunta  Koniecznego,
Seweryna Krajewskiego i Jacka Kaczmarskiego do repertuaru wybrał
utwory  polskich  klasyków  piosenki:  Agnieszki  Osieckiej,  Jacka
Kaczmarskiego  i  Juliana  Tuwima.  Piosenki  będą  wykonywane  po
norwesku  i  po  polsku,  a  nowoczesne  aranżacje  są  przygotowane
przez  skandynawskich  muzyków.  Specjalnie  na  potrzeby  tego
projektu powstał polsko-norweski zespół muzyczny Karuzela Group.
Karuzela Group grać będzie w składzie:
Jörn Simen Øverli (gitara,wokal)
Tora Augestad (wokal)
Pål Hausken (instrumenty perkusyjne)
Espen Leite Skarpengland (akordeon)
Grzech Piotrowski (saksofon, duduk)
Joanna Lewandowska-Zbudniewek(wokal)
Sebastian Wypych (kontrabas)

Więcej  informacji  o  muzykach  z  Karuzela Group,  repertuarze oraz
salach koncertowych na stronie: www.karuzelagroup.com

Wszystkich  miłośników  polskich  evergreenów  i  fanów
skandynawskiego  brzmienia  zapraszamy  na  trasę  koncertową  w
Polsce:

19 sierpnia 2010 – Lidzbark Warmiński
20 sierpnia - Kraków
21 sierpnia - Kazimierz Dolny
22 sierpnia - Toruń
23 sierpnia - Poznań
24 sierpnia - Sopot
25 sierpnia - Nidzica
26 sierpnia - Olsztyn
27 sierpnia - Elbląg
28 sierpnia - Dorotowo
29 sierpnia - Dobre Miasto

9 września 2010 - Olsztynek
10 września - Wrocław
11 września - Wałbrzych
12 września - Rybnik
29  września  –  Warszawa  w  ramach  Festiwalu  „Pamiętajmy  o
Osieckiej”

Nowe podejście
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