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Tomasz Dą
browski, trę
bacz, kompozytor, improwizator. Wielokrotnie nagradzany artysta zarówno w Polsce jak i za
granicą
. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako pierwszy Polak w historii, utytułowany nagrodą
"Jazzowego Muzyka Roku" na wyspie Fyn, przyznawanego przez Związek Muzyków Jazzowych - Foreningen Af Fynske
Jazzmusikere. Uczestnik programu „You Me - Young Musicians play Europe”, którego zadaniem jest prezentacja
najciekawszych osoboś
ci muzycznych w Europie. W dorobku artystycznym ma 4 solowe płyty i dziesią
tki albumów
jako sideman i współ
lider. Tomasz jest przez krytyków wymieniany wśród najlepszych trę
baczy i kompozytorów
mł
odego pokolenia w Europie. Znany z nagrańgrupy TOM TRIO [nominacja do Fryderyka 2013], serii koncertów
S-O-L-O: „30 urodziny / 30 miast / 30 koncertów”, projektów z Tyshawn Sorey'em, Kris Davis i Andrew Drury.
Dotychczasowe projekty odbił
y sięszerokim echem, otrzymując znakomite recenzje na cał
ym ś
wiecie, co stało się
przyczynkiem do tras koncertowych w Europie, Ameryce Północnej i Azji. Dąbrowski jest członkiem kolektywu
muzycznego i wydawnictwa Barefoot Records.
Album "Six Months and Ten Drops" zawiera 7 kompozycji o ściś
le okreś
lonej formie i jasno zakreś
lonych ramach.
Muzyka inspirowana pieś
niami tybetań
skim, EuropejskąmuzykąTrzeciego Nurtu, oraz Skandynawskim podejściem do
przestrzeni. Kompozycje napisane specjalnie z myś
ląo konkretnych muzykach w zespole, gdzie myśląprzewodnią
był
o uwypuklenie ich oryginalnoś
ci i stworzenie grupy w której gł
os jednego traci znaczenie, kiedy wyrwany z
kontekstu.
W skł
ad zespoł
u wchodząDuń
scy muzycy, saksofonista i kompozytor Sven Dam Meinild, perkusista i bandleader
Kasper Tom, oraz Jacob Anderskov - pianista, lider i kompozytor opisany jako "należą
cy do najbardziej wyją
tkowych
artystów na współczesnej scenie ś
wiatowej" (
Jazz Podium,
Niemcy).
Tomasz Dą
browski tworzy kierują
c sięinstynktem, dobierając wyjątkowych muzyków do swoich zespołów, grup o
nieczę
sto spotykanym instrumentarium. Zaczynając od trio bez harmonicznego instrumentu, duetów z perkusją
,
trzyosobowych skł
adów z fortepianem i perkusją, czy teżgitarąi perkusją, koń
czą
c na koncertach solo. Poszukiwacz
nowych form, tekstur, brzmieńi ś
rodków wyrazu. Dąbrowski udowadnia ze to co niekonwencjonalne może mieć
bardzo wyraź
ny kolor i jest pię
kne, wzbogacone unikalnym brzmieniem Tomasza Dąbrowskiego.
Lista utworów:

Skł
ad zespoł
u:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tomasz Dą
browski — trą
bka, tłumiki
Sven Dam Meinild — saksofon barytonowy
Jacob Anderskov — fortepian
Kasper Tom — perkusja

Six Months [03:42]
Dan [06:27]
Ten Drops [08:11]
I Made It to Oradea [05:48]
Flip and Reverse [07:08]
Heavy Ah [09:50]
Five Weeks [04:05]

Autorem wszystkich utworów zawartych na płycie jest Tomasz
Dą
browski / KODA
Nagrańdokonano w Koncertkirken, Kopenhaga, Czerwiec 2014
Album nagrany i wyprodukowany przez Johna Fomsgaard
Projekt okładki / grafika: Paulina Biał
kowska
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