JURY
XIV Ogólnopolskiego Młodzieżowego
Przeglądu Twórczości Agnieszki Osieckiej
„Bardzo Wielka Woda”

Przewodnicząca Jury
Urodzona we Wrocławiu, polska wokalistka, kompozytorka i
autorka tekstów, związana z wrocławską sceną muzyczną do dziś.

Natalia Lubrano ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną I st.
im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu oraz prywatną szkołę jazzu
„Jazz a Tours” we Francji. Zdobywała szlify na wielu warsztatach
jazzowo–bluesowych w Polsce i za granicą.
Uczestniczka V edycji Voice of Poland,
laureatka 35. Przeglądu Piosenki Aktorskiej
(wyróżnienie w konkursie głównym oraz Tukan Publiczności).
Na swoim koncie ma wieloletnią współpracę z zespołem Miloopa,
z którym wydała trzy płyty. Współpracowała z Foxem, Smolikiem
i wieloma intrygującymi artystami z Polski i zza granicy.
W 2012 wydała swoją solową płytę „R.E.S.P.E.C.T”.
Obecnie finalizuje swoją drugą solową płytę.

wokalistka, nauczycielka muzyki i sztuki

Laureatka wielu festiwali m.in. Festiwalu Piosenki Studenckiej
w Krakowie, Zamkowe Spotkania z Poezją w Olsztynie.
Współpracuje z wieloma artystami. Kocha muzykę i śpiew,
a szczególnie The Beatles...
Nauczycielka przedmiotów artystycznych. Od kilkunastu lat
przekonuje dzieci i młodzież, że muzyka klasyczna „nie gryzie”.
Śpiewa nie tylko podczas lekcji muzyki. Chętnie siada przy ognisku
z gitarą po ciężkim dniu spędzonym w górach.
Przez wiele lat była w Harcerskim Zespole „Wołosatki”.

studentka PWST we Wrocławiu

Absolwentka klasy teatralnej LO Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej
we Wrocławiu, była studentką Studium Musicalowego Capitol.
Laureatka Konkursu Aktorskiej Interpretacji Piosenki
35 Przeglądu Piosenki Aktorskiej.

uczennica klasy teatralnej w LO Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej
we Wrocławiu.

Laureatka Grand Prix XII Ogólnopolskiego Młodzieżowego
Przeglądu Twórczości Agnieszki Osieckiej „Bardzo Wielka Woda”
za brawurowe wykonanie utworu "Ja Cię mam" .
Na XVII Konkursie "Pamiętajmy o Osieckiej", organizowanym w
Warszawie przez Fundację "Okularnicy" otrzymała akredytację od
jurora Jerzego Satanowskiego do Ogólnopolskich Spotkań
Zamkowych "Śpiewajmy Poezję" w Olsztynie.
Jury XLI Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy Poezję”
po wysłuchaniu 16 wykonawczyń uczestniczących w konkursie
o Nagrodę Główną im. Agnieszki Osieckiej przyznało MARTYNIE
WYRÓŻNIENIE w postaci zaproszenia do Koncertu Laureatów.

gitarzysta, redaktor muzyczny.

Absolwent klasy filologiczno-geograficznej w LO Nr XVII
im. A. Osieckiej. Dyplomowany Animator Kultury i Sztuki,
Absolwent kierunku Dziennikarstwo Muzyczne w Dolnośląskiej
Szkole Wyższej we Wrocławiu, redaktor w serwisach
internetowych, aktywny muzyk...
Muzyka to nieodłączny element jego życia. Przygodę z nią
rozpoczął od długich i żmudnych ćwiczeń na starej gitarze
znalezionej w szafie rodziców. Wiedzę i umiejętności muzyczne
zdobywał jako uczestnik warsztatów muzycznych, a także na
indywidualnych lekcjach u znanych polskich gitarzystów.
Współpracuje na stałe z zespołem KRAMER.

