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Wykonawcy

Katy Carr - szkocka piosenkarka polskiego pochodzenia, liderka zespołu "Katy Carr and the
Aviators”. W listopadzie 2011 została nominowana do London Music Award wraz z Kate
Bush, PJ Harvey, Arctic Monkeys, The Good, the Bad & the Queen, Metronomy, Ed Sheeran,
Jim Jones Review, The Unthanks oraz Laura Marling.

fot. Zofia Sikora
Natalia Sikora - aktorka Teatru Polskiego w Warszawie, wokalistka zespołu „Mięśnie”, jest
obecnie uczestniczką programu „The Voice Of Poland”, nazywana polską Janis Joplin.

fot. michal siergiejewicz sound journey
Beata Lerach – to jedna z najwybitniejszych wykonawczyń piosenki artystycznej młodego
pokolenia, zdobyła niemal wszystkie nagrody na najwaŜniejszych festiwalach piosenki
poetyckiej i aktorskiej w Krakowie, Wrocławiu, Olsztynie i Warszawie. Krytycy muzyczni
porównują ją z Ewą Demarczyk i Edytą Geppert.

Maciej Miecznikowski – lider zespołu „Leszcze”, prezenter telewizyjny, z wykształcenia
śpiewak operowy. Prowadził programy telewizyjne „Śpiewanie na ekranie”, „Dajmy im
szkołę”, „Tak to leciało!”, w 2011 brał udział w programie „Bitwa na głosy”.

fot. Marek-Nelken
Kacper Kuszewski – aktor znany z serialu „M jak miłość”, gdzie wcielił się w postać Marka
Mostowiaka. Uczył się w szkole muzycznej w Bydgoszczy. W czasie swojej dotychczasowej
kariery występował równieŜ na deskach teatrów w Warszawie: Narodowego, Polskiego i
Scena Prezentacje.

fot. Daria Woszek
Tomasz Steciuk - aktor telewizyjny, filmowy i teatralny. Brał udział w takich produkcjach
jak: "Dzień wielkiej ryby" (jako Emil), "Złotopolscy" (jako wikary), czy "Rodzina zastępcza
plus" (jako Kuba Potulicki).

fot. Dariusz Senkowski
Leszek Zduń – aktor filmowy, dubbingowy i teatralny oraz wokalista. Od 1990 r.
współpracuje z Teatrem Muzycznym w Gdyni, a od 2000 r. występuje w Teatrze Muzycznym
Roma. Grał w wielu znanych musicalach, między innymi w „Kotach” (role Bywalca, Gusa i
Karmazyna), „Akademii Pana Kleksa” (rola Filipa Golarza), „Upiorze w operze” (tytułowa
rola Upiora), a od 2010 Thénardiera w musicalu „Les Misérables”.
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