OFERTA
KONCERTOWA
ANI KŁYS

Ania Kłys to wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka. Jest przedstawicielką alternatywnego popu, z którym od dawna eksperymentuje. Jako uczennica liceum Ania brała udział
w różnorakich warsztatach muzycznych i wokalnych takich jak Blues nad Bobrem czy Chorzowskie warsztaty wokalne, gdzie miała okazję uczyć się od takich autorytetów jak Krystyna
Prońko, Grażyna Łobaszewska czy Jacek Siciarek.
Artystka jest absolwentką Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu. Podczas wyjazdu na
studia zaczęłą rozwijać się jej działalność muzyczna. Przy okazji jam session jak i innych
wydarzeń muzycznych Ania zaczęła nabierać obycia scenicznego oraz praktyki w śpiewaniu. Na
jej drodze pojawili się wspaniali muzycy tacy jak m.in Dawid Korbaczyński, Łukasz Sobolak,
Maciej Czemplik, Natalia Lubrano, Marcelina.
W 2011 roku Ania wzięła udział w pierwszej edycji programu X-factor, gdzie doszła do etapu
Domów Jurorskich, czyli półfinału. W programie zaprezentowała piosenki takie jak: Can't
run away- Kelly Price, Ain't no other man - Christiny Aguilery, Bad Romance - Lady Gagi
i All By Myself - Celine Dion, otrzymując wielki aplauz ze strony publiczności i zdobywając niemałe grono fanów.
W 2011 artystka otrzymała propozycję współpracy z Krzytofem Kiljańskim, która zaowocowałą
gościnnym udziałem na jego płycie ‘Barwy Kofty’ z nowatorskimi aranżacjami piosenek
Jonasza Kofty. Ania wykonuje tam m.in piosenki Kawiat Jednej Nocy, Trzeba Marzyć oraz
Epitafium do Mahalii Jackson.

Jej atut to ciepła, przyjemna barwa głosu. Głosu bardzo mocnego, którym potrafi ciekawie
interpretować jazzowe i popowe utwory.
Obecnie jednak wokalistka poświęca się własnej twórczości. Na Youtube można znaleźć ‘We
Feel Too Little’ (premiera we wrześniu 2013 roku) i ‘Mój miły’ (premiera we wrześniu 2014
roku), ale Ania ma już przygotowane kolejne utwory, które stworzyła z myślą o autorskiej,
debiutanckiej płycie. Całość będzie obracała się w obrębie stylistyki altrnatywnego popu,
elektroniki z wpływami jazzu.
W 2016 roku Ania wzięła udział w programie The Voice of Poland, gdzie w odcinkach na żywo
miała okazję zaprezentować się w repertuarze Sii oraz Jessie Ware.
W lipcu 2016 artystka wypuściła teledysk do singla pt. Wise Man zwiazstującego debiutancki
album Ani, mający ukazać sie już na jesień tego roku.
Regularnie koncertuje nie tylko we Wrocławiu, w którym mieszka, tworzy i współpracuje
z wieloma muzykami, ale po całej Polsce.
Inspiracje czerpie od artystów reprezentujących różnorakie gatunki muzyczne, od jazzu po
muzykę elektroniczną, takich jak: Laura Mvula, Kimbra, Skubas, Kayah, Kasia Nosowska,
Jessie Ware, Disclosure, Fink, Beady Belle, Jill Scott, Little Dragon, Elliphant, Beyonce.

www.facebook.com/ania.klys

www.youtube.com/channel/ania.klys

Proponuję Państwu koncert w klimatach nowoczesnego elektro-popu w 2 konfiguracjach:
/ 1 /
Duet z Markiem Pędziwiatrem - kompozytorem,
aranżerem, wokalistą, pianistą. Jest to
ciekawa forma rozbudowana o elektroniczne
efekty, loopy oraz brzmienia. Ta forma koncertu nie przypomina standardowego duetu
pianino-wokal.
/ 2 /
Koncert zespołowy uzupełniony o gitarę, bas
i perkusję.

Zapraszam do kontaktu!
tel.
519163180
e-mail
klysania@gmail.com

