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Muzyki Country

Zac Brown Band zdobyli nagrodę Grammy 
dla najlepszych nowych artystów

Taylor, Zac i inni
Oczywiście największy sukces na rozda-
niu 52 Grammy Awards odniosła Taylor 
Swift zdobywając cztery statuetki, w tym 
tę bardzo prestiżową za najlepszy album 
roku (Fearless),  ale  uznanie  za  najlep-
szych  debiutantów  Zac  Brown  Bandu 
ma też swój ciężar gatunkowy, bo prze-
bicie się wśród tłumu zdolnej amerykań-
skiej młodzieży to sztuka nie lada. Suk-
ces  zespołu  cieszy,  bo  to  rzeczywiście 
także i w country powiew świeżości bez 
kompromisu z popularnymi muzycznymi 
gatunkami.

Taylor  Swift  zgodnie  z  przewidywa-
niami zdobyła Grammy za najlepszy al-
bum roku i dołożyła jeszcze trzy statuet-
ki  w  kategoriach  countrowych;  za  naj-
lepsze wykonanie kobiece White Horse, 
którą to piosenkę uznano także za co-
untrowy song of the year oraz ponownie 
za album Fearless. 

Pozostałe  countrowe  statuetki  to: 
najlepsze  wykonanie  męskie  –  Keith 
Urban (Sweet Thing), najlepsze wykona-
nie zespołowe – Lady Antebellum (I Run 
To You), najlepsza współpraca wokalna 
–  Randy  Travis  i  Carrie  Underwood  (I 
Told  You  So),  najlepsze  wykonanie  in-
strimentalne – Steve Wariner (Produce-
r's  Medley).  Grammy  trafiały  także  do 
countrowców w niecountrowych katego-
riach, o czym wewnątrz numeru.

Plebiscyt trwa

Za oceanem rozdanie nagród Grammy, 
u nas trwa drugi etap plebiscytu Dyliżan-
se czyli wyłanianie po trzech nominacji 
w  dwunastu  plebiscytowych  katego-
riach.  Przypominam,  że  można  głoso-
wać  do  22  lutego  i  kto  jeszcze  nie 
wsparł  swoich  faworytów może to  zro-
bić, a każdy głos może okazać się decy-
dujący. Nie wiem jak wygląda rywaliza-
cja, ale mogę poinformować, że oddano 
już  w plebiscycie  ponad 1000 głosów, 
co jest liczbą rekordową. Chciałbym też 
jeszcze przypomnieć, że głosowanie wy-
maga potwierdzenia przez kliknięcie na 
link  nadesłany  na  podany  e-mail  i  że 
można głosować tylko jeden raz – sys-
tem wykrywa wielokrotne głosowania i 
powielających się głosów nie bierze pod 
uwagę. Raz jeszcze zachęcam do udzia-
łu w głosowaniu i wykorzystywaniu moż-
liwości zaznaczania po trzech pozycji w 
każdej kategorii. Informuję też, że Dyli-
żanse doczekały się swojej strony w Wi  -  
kipedii. 

Współpracujący  z  Dyliżansem  Te-
acher rozesłał do polskich wykonawców 
country ankietę mającą na celu zebra-
nie podstawowych danych o naszych co-
untrowych artystach. Niniejszym bardzo 
popieram tę akcję, jako że wiedza ency-
klopedyczna o country po naszemu jest 
szczątkowa. Mam nadzieję, że dzięki an-
kiecie uda się zgromadzić chociaż pod-
stawy informacji.

Miło  mi też  poinformować,  że płyta 
Czarka Makiewicza Dobra piosenka za-
jęła trzecie miejsce w plebiscycie Radia 
Centrum  funkcjonującym  w  sieci  Pol-
skich  Radiostacji  Akademickich.  Dwa 
pierwsze  miejsca  zajęły  Stare  Dobre 
Małżeństwo  z  płytą  Odwet  pozorów  i 
Marcin Styczeń z krążkiem Bryllowanie. 
Na  dalszych  miejscach,  m.in.  Przemy-
sław Gintrowski i Stanisław Soyka. Za-
wsze mówiłem, że dla country jest miej-
sce wśród piosenek z tekstem.

Lista przebojów Billboardu
20 lutego 2010

single:
1. Why Don't We Just Dance, Josh Turner 
2. The Truth, Jason Aldean
3. American Saturday Night, Brad Paisley
4. History In The Making,,  Darius Rucker 
5. White Liar, Miranda Lambert
6. That's How Country Boys Roll, Billy 
Currington
7. Cryin' For Me, Toby Keith
8. Temporary Home, Carrie Underwood 
9. Hillbilly Bone, Blake Shelton, Trace Adkins
10. Southern Voice, Tim McGraw
11. A Little More Country Than That, Easton 
Corbin
12. 'Til Summer Comes Around, Keith Urban

albumy:
1.Lady Antebellum, Need You Now
2. Taylor Swift, Fearless 
3. Zac Brown Band, The Foundation 
4. Carrie Underwood, Play On
5. Lady Antebellum, Lady Antebellum
6. Jason Aldean, Wide Open NOW  
7. Crazy Heart, soundtrack 
8. Darius Rucker, Learn To Live 
9. Miranda Lambert, Revolution
10. Tim McGraw, Southern Voice 
11. Taylor Swift, Taylor Swift
12. Keith Urban, Defying Gravity 
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52th Grammy Awards
Zwycięzcy

General (kategorie ogólne)

Album Roku
Fearless – Taylor Swift 
Najlepszy nowy artysta
Zac Brown Band 

Country
Najlepsze wykonanie kobiece
White Horse - Taylor Swift 

Najlepsze wykonanie męskie
Sweet Thing - Keith Urban 
Najlepsze wykonanie – zespół lub duet
I Run to You - Lady Antebellum 

Najlepsza współpraca wokalna
I Told You So - Carrie Underwood & Ran-
dy Travis 
Najlepsze wykonanie instrumentalne 
Producer's Medley - Steve Wariner 

Najlepsza piosenka
White Horse - Taylor Swift,  autorzy: Liz 
Rose & Taylor Swift
Najlepszy album
Fearless - Taylor Swift 

American Roots 
(amerykańskie korzenie)
Najlepszy album Americana
Electric Dirt - Levon Helm 

Najlepszy album bluegrass 
The Crow:  New Songs  for  the 5-String 
Banjo - Steve Martin 

Gospel

Najlepszy album gospel (southern,  co-
untry, bluegrass 
Jason Crabb - Jason Crabb 

Folk

Najlepszy album folk
Townes - Steve Earle 

Najlepszy album cajun lub zydeco
Lay Your Burden Down - Buckwheat Zy-
deco 

Pop
Najlepsze  instrumentalne  wykonanie 
pop 
Throw Down Your Heart - Béla Fleck 

Muzyka świata
Najlepszy współczesny album 
Throw Down Your Heart: Tales from the 
Acoustic Planet, Vol. 3 - Africa Sessions 
- Béla Fleck 

Muzyka klasyczna

Najlepsze  solowe  wykonanie  muzyki 
klasycznej bez orkiestry
Journey To The New World - Sharon Is-
bin (Joan Baez & Mark O'Connor) 

Najlepszy album klasyczny (crossover) 
Yo-Yo Ma & Friends: Songs of Joy & Pe-
ace - Yo-Yo Ma (Odair Assad, Sergio As-
sad,  Chris  Botti,  Dave  Brubeck,  Matt 
Brubeck,  John  Clayton,  Paquito  d'Rive-
ra,  Renée Fleming, Diana Krall,  Alison 
Krauss, Natalie McMaster, Edgar Meyer, 
Cristina Pato, Joshua Redman, Jake Shi-
mabukuro, Silk Road Ensemble,  James 
Taylor,  Chris  Thile,  Wu  Tong,  Alon 
Yavnai & Amelia Zirin-Brown) 

Nagrody specjalne
Postać roku
Neil Young 

Nagrody za całokształt twórczości
Loretta Lynn 

W nagrodach Grammy country jak zwy-
kle  jest  szeroko  obecne,  aczkolwiek 
mam wrażenie,  że  przemysł  muzyczny 
dostał  lekkiej  zadyszki.  Zdobywczyni 
największej liczby statuetek Beyonce, że 
tak  powiem już  była,  Taylor  Swift  nie-
wątpliwie wniosła sporo świeżości i mło-
dości, ale jakoś nie mogę jej do końca 
zaakceptować jako countrowej wizytów-
ki, a Lady Ga-Ga wygląda mi na najtraf-
niejszy  wizerunek  aktualnego  popląta-
nia z pomieszaniem.

Zbyt  dużo  chyba  we  współczesnej 
muzyce  tej  właśnie  wizerunkowości, 
epatowania  wykombinowaną  oryginal-
nością i oczywiście zbyt wiele obliczonej 
na  szybki  zysk  taniej  chwytliwości.  Za 
mało czystej,  dobrej muzyki stąd moja 
radość z nagrody dla Zac Brown Bandu, 
bo może to wyróżnienie dla najlepszych 
nowych artystów wskazuje, że przemysł 
muzyczny dostrzega  potrzebę szukania 
czegoś  nie  skażonego  schematami  i 
tandetą.

Troska o korzenie przejawiła się też 
w utworzeniu nowego pola nagrodowe-
go pod nazwą American Roots, gdzie za-
kwalifikowano Americanę i bluegrass. O 
ile w tych kategoriach nie jest zaskocze-
niem zwycięstwo Levona Helma z kolej-
ną genialną (po Dirty Farmer) płytą Elec-
tric Dirt, to sporą niespodzianką jest try-
umf Steve'a Martina z najlepszym albu-
mem bluegrass. Co prawda Steve Mar-
tin już od pewnego czasu dawał się po-
znać nie tylko jako świetny aktor kome-
diowy, ale i jako bardzo zdolny bandży-

sta, ale jednak w rankingach czysto blu-
egrassowych kończył zazwyczaj na eta-
pie  nominacji.  Coż,  bandżo  ma  swoje 
komediowe korzenie,  więc  chyba  moż-
na  mówić o  rzeczywistym powrocie do 
źródeł. To bardziej współczesne bandżo 
też  zostało  zauważone,  zresztą  nie 
pierwszy raz, bo wirtuozeria Beli Flecka 
znana jest przecież od lat. 

Jeśli  chodzi  o  samo  country  to  pa-
trząc  na  nagrodzonych  daleko  mu  do 
pure.  Taylor  Swift,  Keith  Urban,  Carrie 
Underwood nawet  Lady  Antebellum to 
sympatyczny countrowy popik, na który 
załapali się nawet tacy klasyczni coun-
trowcy jak Randy Travis i Steve Wariner, 
w którego instrumentalnym Producer's 
Medley country jest o tyle, o ile.

Może i nic dziwnego, że countrowi gi-
ganci  uciekli  w  stronę muzyki  klasycz-
nej, bo warto zauważyć w tym obszarze 
obecność Marka O'Connora, dla którego 
to oczywiście nie pierwszyzna, ale podą-
żyli jego śladem Alison Krauss (to już jej 
27 nagroda Grammy) i Chris Thile. 

Grammy  oczywiście  jak  zazwyczaj 
mają  taki  ponadgatunkowy  kierunek  i 
przemieszczanie  się  wybitnych  wyko-
nawców między stylami i gatunkami nie 
jest  czymś  nadzwyczajnym,  ale  zazwy-
czaj  dbano jakby więcej  o  wyznaczniki 
stylowości,  które  w  country  jak  Trace 
Adkins, George Strait, Lee Ann Womack 
pozostały tylko z nominacjami.

Może to w gruncie rzeczy trochę też i 
znak  pokoleniowego  przełomu,  bo  po-
woli zachodzą gwiazdy takich potęg jak 
Bob Dylan,  U2 nawet  Bruce Springste-
en, a młodzież jeszcze nie okrzepła. To 
można zauważyć we wszystkich gatun-
kach  i  w  country  też  jest  podobnie. 
Szkoda mi  jednak,  że odsunięto jakoś 
na aut Brada Paisley i całą resztę zdol-
nej  countrowej  młodzieży.  Nie  przebiła 
się też Miranda Lambert choć mam na-
dzieję,  że za rok się jej  uda.  Wychodzi 
mi na to, że może nie jest to kryzys, ale 
jednak dołek. 

Grammy  w  polskich  mediach  zaist-
niało średnio, choć pisały o nagrodach 
gazety  i  wspominały  radia.  Fearless 
można  kupić  w  naszych  sklepach,  ale 
jakoś jej zbyt wiele w radiach nie słysza-
łem i nadal nie jest u nas tak znana jak 
była Shania Twain. Nie liczę więc, że jej 
sukces przełoży  się na wzrost  popular-
ności  muzyki  country  w  Polsce,  nie 
mniej może jednak krajowi prezenterzy 
ciut  na  country  więcej  uwagi  zwrócą. 
Nadzieję zawsze mieć można.
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Z Teacherem 
przez country

Tomek ‘teacher’ Jarmołkiewicz

Piosenka Carrie Underwood Before He Che-
ats  została  laureatką  internetowego  plebi-
scytu  fanów  na  najlepszy  teledysk  dekady. 
Głosujący wybierali  spośród 50 utworów na 
stronie cmt.com. Artystka nie może narzekać 
na brak  zainteresowania,  bowiem stała  się 
inspiracją do stworzenia nowej postaci w Uli-
cy Sezamkowej. Występuje tam jako dżdżow-
nica o imieniu Carrie Underworm. Z tej okazji 
napisała  i  nagrał  nowy  utwór,  który  pojawi 
się w odcinku z artystką – robakiem. Postać 
można  obejrzeć  tutaj:  http://www.country-
weekly.com/carrie_underwood/news/4512

Nowa płyta Lady Antebellum, Need You Now, 
w ciągu tygodnia od premiery sprzedała się 
w liczbie 481.000 kopii. Dla porównania, ich 
debiutancki album w ciągu pierwszego tygo-
dnia  rozszedł się w liczbie 43.000 płyt.  Do 
tej  pory  najwyższą  ‘pierwszotygodniową’ 
sprzedaż miała płyta Taylor Swift Fearless – 
592.000 sztuk.

1 lutego Sugarland i Miley Cyrus wzieli udział 
w  sesji  We Are  The  Word,  w  Los  Angeles. 
Nowa  wersja  wspólnego  projektu  Michaela 
Jacksona i Lionela Richie jest dziełem chary-
tatywnym na potrzeby  pomocy dla ofiar na 
Haiti. Na liście wykonawców znaleźli się rów-
nież  Akon,  Bono,  Eminem,  Fergie,  Carlom 
Santana, Barbra Streisand i wielu innych.

2 lutego film The Blind Side z Sandrą Bullock 
i  Timem  McGraw  został  nominowany  do 
Oscara w kategorii najlepszy film. Ogłoszenie 
zwycięzców podczas gali 7 marca.

Nowy singiel Taylor Swift Today Was a Fairy-
tale otwiera soundtrack do filmu Valentine’s 
Day.  Wydany  9  lutego  album  zawiera  rów-
nież utwory Jewel, Willy Nelsona i Steel Ma-
gnolia. Tego samego dnia ukazały  się albu-
my Allison Moorer Crows i Reckless Kelly So-
mewhere In Time. 

Rascal  Flatts  skompletowali  14  miłosnych 
utworów  ze  wszystkich  swoich  wydawnictw 
na nowy krążek 14 Love Songs For The 14th, 
wydany 9 lutego. Tytuły utworów: This Every-
day Love, While You Loved Me, Love You Out 
Loud, One Good Love, I Melt, Like I Am, Whe-
re  You  Are,  Bless  the  Broken  Road,  Cool 
Thing,  The Day  Before You,  My  Wish,  Take 
Me There, Secret Smile i Unstoppable.

14 lutego na rozpoczęcie zawodów NBA All 
Star  Game  Gretchen  Wilson  zaśpiewała 
hymn narodowy USA na Cowboy Stadium w 
Arlington, Texas.  Od 10 lutego artystka jest 
w trasie koncertowej pod nazwą Club Tour. 
Fani będą mogli usłyszeć piosenki z jej nad-
chodzącego albumu I Got You Country Right 
Here. Tournee potrwa do 20 marca.

25 lutego na muzycznym lunchu podczas Co-
untry Radio Seminar w Nashville, sponsoro-
wanym przez Sony Music, pojawią się takie 
gwiazdy jak Alan Jackson, Brooks & Dunn i 
debiutujący Danny Gokey. Nowy album Jack-
sona,  Freight  Train,  pojawi  się  w sprzedaży 
30 marca.

Podczas  ubiegłorocznego,  październikowego 
koncertu All For the Hall Taylor Swift obieca-
ła, że jej gitara trafi na aukcję, z której do-
chód przeznaczony będzie na utrzymanie Co-
untry Music Hall of Fame and Museum. Dwu-
nastostrunowy  model  655ce,  podpisany 
przez Swift, dostępny będzie na aukcji inter-
netowej do 26 lutego, na stronie www.coun-
trymusichalloffame.org .

Album Greatest Hits II  autorstwa Keny Che-
sneya  zostanie  wzbogacony  o  dwa  single, 
Ain’t Back Yet i This is Our Moment. Krążek 
zostanie wydany 2 marca

18  marca rusza  trasa  koncertowa  Mirandy 
Lambert. Artystka odwiedzi 22 miasta w 10 
stanach.

Trisha  Yearwood  wydaje  książkę 
kucharską!!! Pozycja Home Cooking With Tri-
sha Yearwood: Stories and Recipes to Share 
With Family and Friends wychodzi 6 kwietnia 
i zawiera stare rodzinne przepisy, np. babcine 
ciasto  truskawkowe,  gołąbki  teściowej  oraz 
mamine domowe gofry.

Kenny Rogers z grupą przyjaciół nagra tele-
wizyjny show podsumowujący 50-lecie pracy 
na scenie. Wydarzenie będzie miało miejsce 
10 kwietnia, a do występu  artysta zaprosił 
Dolly Parton, Alison Krauss, Wynonnę, Lione-
la Richie i The Oak Ridge Boys. Na razie nie 
wiadomo, która stacja nada program.

Merle Haggard podpisał kontrakt z Vanguard 
Records, na mocy którego 20 kwietnia ukaże 
się  jego  pierwsza  dla  niezależnej  wytwórni 
płyta,  I  Am What I  Am. Na krążku znajdzie 
się 12 nowych, autorskich piosenek. 

Sugarland ogłosił swoje tournee na 2010 rok 
pod  nazwą  The  Incredible  Machine.  Artyści 
wyruszają 23 kwietnia z Primm w Nevadzie i 
odwiedzą 55 miast. 

Na  Stagecoach  Festival,  który  zagra  24 
kwietnia w Indio, California, fani będą mogli 
posłuchać  Jasona  Aldeana,  Keitha  Urbana, 
Toby Keitha, Brooks & Dunn, Sugarland, Billy 
Curringtona, Merle Haggarda i wielu innych.

Między  3 – 5 czerwca w Enterprise,  Alaba-
ma,  odbędzie  się  festiwal  BamaJam Music 
and Arts Festival. Pojawią się na nim Dierks 
Bentley, Randy Hauser, Jamey Johnson, Matt 
Kennon, Houston County,  Miranda Lambert, 
Jake Owen i Hank Williams Jr. Imprezę otwo-
rzy Kenny Chesney.

Carrie Underwood wystąpi na festiwalu CMA 
w dniach 10-13 czerwca w centrum Nashvil-
le. Informacji o występie udzieliła sama Car-
rie podczas telefonicznej rozmowy z 15-letnią 
fanką, po tym jak ta napisała list do CMA z 
prośbą o umieszczenie piosenkarki na liście 
artystów. 2 października Carrie po raz pierw-
szy wystąpi w Hollywood Bowl w Los Angeles. 
Zaśpiewa  z  towarzyszeniem  orkiestry  The 
Hollywood  Bowl  Orchestra.  Artystka  zagra 
również  rolę  przywódczyni  ruchu  młodzieżo-
wego w filmie Soul Surfer. Obraz inspirowany 
jest  historią  Bethany  Hamilton,  młodej  mi-
strzyni surfingu, która w wieku 13 lat straciła 
rękę w wyniku ataku rekina. Ze znanych ak-
torów w filmie wystąpią Helen Hunt i Dennis 
Quaid.

Alison Krauss, Sam Bush, Del McCoury Band 
i wielu innych artystów zagra podczas Telluri-
de  Bluegrasss  Festival  w  dniach  17-20 
czerwca w Telluride, Colorado. 

Kolejny  festiwal;  WE Fest  w  Detroit  Lakes, 
Michigan zagra  5 – 7 sierpnia.  Lista wyko-
nawców  jest  imponująca:  Jason  Aldean, 
Dierks  Bentley,  Montgomery  Gentry,  Kenny 
Chesney,  Kid  Rock,  Keith  Urban,  Gloriana, 
Randy  Houser,  Eric  Chuch,  Blake  Shelton, 
Joe Nichols i Gretchen Wilson.

19 czerwca Toby Keith rozpoczyna trasę kon-
certową American Ride razem z Tracem Ad-
kinsem. Sponsorowana przez Forda F-series 
trasa rozpoczyna się w Holmdel, New Jersey i 
obejmuje 39 miast. Kooperacja wynika z po-
łączenia  wytwórni  Toby’ego  Show  Dog  Na-
shville z  Universal South Records i podpisa-
niem kontraktu właśnie z Tracem Adkinsem. 
Plany wydania płyty Adkinsa zostaną nieba-
wem podane do publicznej wiadomości.

Vince Gill,  Sheryl  Crow i ZZ Top dołączą do 
Erica Claptona podczas  trzeciej  edycji  Cros-
sroads Guitar Festival 26 czerwca w Chicago.

New  England  Country  Music  Festival  rusza 
21  sierpnia  na  Gillette  Stadium  niedaleko 
Bostonu.  50.000  biletów  na  występ  Brada 
Paisleya rozeszło się jak ciepłe bułki. Inni wy-
stępujący  artyści  to  Jason  Aldean,  Sara 
Evans,  Dariusz  Rucker  i  debiutant  Easton 
Corbin.

Prospołeczna  inicjatywa  CMT  pod  nazwą 
CMT One Country wesprze prezydentową Mi-
chelle Obama w kampanii Let’s Move. Akcja 
ma na celu zachęcić społeczności,  rodziny i 
dzieci do zdrowszego i aktywniejszego trybu 
życia. 

Miranda Lambert poprowadzi  trzecią edycję 
dorocznego koncertu charytatywnego Cause 
For Paws (Sprawa na rzecz łapek), który od-
będzie się  15 maja w Tyler,  Texas.  Dochód 
wesprze działania organizacji Humane Socie-
ty of East Texas, pomagającej odtrącanym i 
maltretowanym zwierzętom.
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Rzadkie  nagrania  George  Jonesa  będą  po-
nownie  wydane  23  września  na  dwupłyto-
wym wydawnictwie Time Life. Album zatytu-
łowany George Jones: The Great Lost Hits za-
wiera 34 piosenki nagrane przez artystę w la-
tach 1965 – 1972, włącznie z utworami nig-
dy nie wydanymi na CD z powodu ograniczeń 
praw autorskich z poprzednich kilku dekad. 
Jednopłytowe wydanie tej kolekcji dostępne 
będzie jedynie w sieci Wal-Mart.

26 stycznia  urodziny  obchodził  Marek  ‘Łoś’ 
Piątkowski,  wokalista  i  gitarzysta  krakow-
skiej grupy Coach.  Nieco spóźnione, ale jak 
najbardziej szczere – serdeczne życzenia!!!

19 lutego grupa Zayazd wystąpi w Olsztynie 
(Kortowo).  Wspólnie  z  orkiestrą  Filharmonii 
Warmińsko-Mazurskiej  zainauguruje  jubile-
usz  600-lecia  "Bitwy  Pod  Grunwaldem". 
Będą  to  fragmenty  musicalu  opartego  na 
Sienkiewiczowskich  "Krzyżakach",  według 
pomysłu Lecha Makowieckiego. Na widowni 
zasiądą  bardzo  oficjalni  goście,  m.in.  prze-
wodniczący Europarlamentu, Jerzy Buzek.

12 lutego w  Reszlu na warsztatach wokal-
nych pt. "Muzyczne Spotkanie z Cezarym Ma-
kiewiczem"  w  Miejskim  Ośrodku  Kultury  w 
Reszlu  była  okazja  posłuchać  Czarka.  Kto 
był, nie żałuje!

15 lutego Czarek Makiewicz zagra w Mrągo-
wie  na  promocji  książki  Katarzyny  Enerlich 
"Prowincja pełna gwiazd".

Coś dla truckerów: bez Was country miałoby 
inny  wymiar!  Continental  rozpoczyna  rok 
2010 od uruchomienia „Conti 360° Fleet Se-
rvices”.  Pakiet  obejmuje  wszystkie  usługi 
związane  z  ogumieniem  pojazdów  ciężaro-
wych eksploatowanych na dalekich trasach. 
W  przyszłości  klienci  korzystający  z  Conti 
360° będą mogli zgłaszać swoje potrzeby w 
ojczystym języku wprost do operatora w cen-
trali, niezależnie od kraju, w jakim aktualnie 
znajduje się pojazd. Conti 360° Fleet Servi-
ces zostanie wprowadzony na głównych euro-
pejskich  rynkach  (Niemcy,  Belgia,  Wielka 
Brytania, Francja, Włochy, Hiszpania, Polska 
i Czechy) od 1 lutego 2010 roku. 

Tomek ‘Teacher’ Jarmołkiewicz

Krytyka Taylor Swift – 
wojna na górze?

Tłumaczenie: 
Tomasz  ‘teacher’  Jarmołkiewicz
Źródło: CMT News, www.cmt.com

W  obliczu  powszechnej  krytyki  Taylor 
Swift za nieudany występ na 52 gali roz-
dania  nagród Grammy,  szef  wykonaw-
czy wytwórni Big Machine stanął w obro-
nie artystki.

Scott Borchetta w wywiadzie dla ga-
zety The Tennessean we wtorek, 3 lute-
go powiedział: “Krytycy tego nie dostrze-
gają. Fakty są takie, że ona jest najbar-
dziej komunikatywna z nas wszystkich. 
Kiedy  coś  mówi,  kiedy  śpiewa,  kiedy 
czuje, dotyka to ogromną rzeszę ludzi.” 

“Może nie jest najlepszą technicznie 
piosenkarką,  ale  prawdopodobnie  naj-
bardziej  emocjonalną,  ponieważ  od ni-
kogo innego,  bardziej  sprawnego tech-
nicznie,  ludzie nie oczekują więcej.  Są-
dzę, że krytycy mijają się z głosem całe-
go pokolenia. Taylor jest wspaniałą au-
torką tekstów a jej głos staje się coraz 
lepszy. Nikt nie ma perfekcyjnych wystę-
pów za każdym razem, kiedy wychodzi 
na scenę. Jeżeli prześledzilibyśmy w In-
ternecie występy pozostałych artystów z 
tego dnia, na pewno znaleźlibyśmy mo-
menty,  w  których  im  coś  nie  wyszło. 
Może ten wieczór nie był dla nas najlep-
szy.  Ale,  jednocześnie może i  był.  Nikt 
nie podważy rozdanych nagród.” 

“Krytykom umyka ogólny obraz. Tak 
się zawsze dzieje i  jest  przekleństwem 
amerykańskiego snu,  że my wynosimy 
ludzi  na  szczyty,  a  krytycy  ich  niszczą. 
Lepiej pokaż coś więcej, jeżeli chcesz z 
nami walczyć. No to powalczmy.”

W późniejszych wywiadach Borchetta 
miał więcej uwag na ten temat.

“Ona jest głosem swojego pokolenia. 
Mówi  wprost  do  swoich  fanów,  a  oni 
wprost odpowiadają.” – powiedział Bor-
chetta  dziennikarzowi  The  Asscociated 
Press. – „To nie jest Amerykański Idol. 
To nie konkurs na zaśpiewanie najwyż-
szego dźwięku. Mówimy tu a prawdziwej 

artystce,  autorce tekstów i  rzeczniczce 
pokolenia, a nie o technicznie perfekcyj-
nym występie.”

Borchetta powiedział, że duet Taylor 
Swift i Stevie Nicksa brzmiał dobrze na 
próbie,  ale  podczas  występu  galowego 
był “problem z odsłuchem w uchu”. 

“Bała się, że nie może usłyszeć zmik-
sowanej  całości.  Tak  bywa na  żywo w 
telewizji,  zawsze będą jakieś przeszko-
dy.  Niestety,  na  jednej  z  największych 
scen, mieliśmy problem techniczny. Tay-
lor  nie  miała  własnego  odsłuchu  tak, 
jak na próbie.”

Borchetta stwierdził,  że krytyka była 
“ostro przesadzona”.

“Jeżeli  nie widziałeś występu Taylor, 
zapraszam na koncert,  abyś przeżył  to 
sam, ponieważ jest to niesamowite”. – 
powiedział reporterowi –„Zobaczysz ją w 
swoim żywiole. To dlatego bilety idą jak 
woda.”

W odpowiedzi na uwagi Borchetty o 
Amerykańskim  Idolu,  zwyciężczyni  jed-
nej  z  jego  edycji,  Kelly  Clarkson,  w 
czwartek 4 lutego opublikowała  wiado-
mość na swojej witrynie internetowej.

“Wow….Drogi Scot’cie Barchetta,
Oczywiście rozumiem obronę własne-

go artysty, ponieważ sama stawałam w 
obronie moich ulubionych wykonawców, 
włącznie z Taylor,  więc rozumiesz  jak 
bardzo denerwuje twój atak na Amery-
kańskiego Idola i zarzucanie, że produ-
kuje jedynie wokalistów ‘uderzających w 
wysokie  dźwięki’.  Dziękuję  za  to 
„wszechwiedzące” poczucie humoru, bo 
wiesz co – nie tylko uderzamy w wyso-
kie  dźwięki,  ale  zapomniałeś  wspo-
mnieć, że przeważnie uderzamy we wła-
ściwe dźwięki. Każdy artysta miewa zły 
występ i jest to zrozumiałe, ale obwinia-
nie kogokolwiek nie poprawi niczyjej sy-
tuacji.

Bywałam już krytykowana na prawo i 
lewo  za  nieudane  występy  (bo  takie 
były),  ale  wszystko,  co  mój  manager 
albo  kierownictwo  wytwórni  mówili,  to 
“Następnym  razem  damy  czadu”  albo 
“Nie  każde  przedstawienie  jest  perfek-
cyjne”.  Piszę o tym, ponieważ powinie-
neś uczyć się od nich i zamiast  napa-
dać na innych artystów (którym w twojej 
‘skromnej’  opinii  brakuje  prawdziwego 
artyzmu), powinieneś wziąć głęboki od-
dech  i  zdać  sobie  sprawę,  że  czasami 
coś nie idzie po myśli i tak też jest OK.

Z poważaniem
Jedna z tych uczestniczek Amerykań-

skiego Idola, której udało się tylko dla-
tego, że uderzała w wysokie dźwięki.

Kontakt  z Wo nic : maciek.swiatek@vp.pl, maciek.swiatek@wp.pl, tel. 0-22  631  95  64.ź ą   
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Płyty Stangreta

Taylor Swift
Fearless

Wielkie kariery nastolatek nie są w USA 
zjawiskiem wyjątkowym, w country rów-
nież  zdarzają  się  od  czasu  do  czasu. 
Brenda Lee, Tanya Tucker, czy LeAnn Ri-
mes są tego dobitnymi przykładami. Ta 
ostatnia przecież już jako czternastolat-
ka  odbierała  nagrodę  dla  najbardziej 
obiecującej  wokalistki  roku  na  gali 
ACM. Do historii tamtej imprezy przeszły 
starania  jej  mamy,  wykłócającej  się  z 
organizatorami  o  przyśpieszenie  kolej-
ności  wręczenia nagrody dla córki,  po-
nieważ  musi  iść  spać,  bo  następnego 
dnia szkoła czeka! W tej sytuacji Taylor 
Swift wcale nie jest najmłodszą gwiazdą 
jaką miała Ameryka, jak to słyszałem w 
jakimś programie radiowym. Na pewno 
jednak  jest  pierwszą,  która  zrobiła 
swym debiutanckim albumem aż takie 
zamieszanie na listach przebojów, skut-
kujące kilkoma milionami sprzedanych 
krążków.  Co  więcej,  pozwolono  jej  na 
nagrania  swoich własnych piosenek,  a 
to już prawdziwy przewrót w dotychcza-
sowych praktykach Nashville! 

Fearless, jej drugi album, pojawił się 
raptem kilka miesięcy temu, a już zdą-
żył obrosnąć platyną, być wiele tygodni 
na szczycie list amerykańskich, a nawet 
kanadyjskich,  brytyjskich  i  australij-
skich,  jak  też  zawojować  sporą  część 
świata. Popularność, jak wiadomo, cho-
dzi swoimi ścieżkami, a jej przyczyny by-
wają niezgłębione. Swift  z całą pewno-
ścią nie ma siły i piękna głosu wymie-
nionych  na  początku,  nastoletnich  bo-
haterek sprzed lat, ani nawet ekspresji 
ich  interpretacji.  Pamiętam  przecież 
choćby  dojrzałość  wykonania  piosenki 
Delta  Dawn  przez  Tanyę  Tucker.  Naj-
większa różnica polega jednak na tym, 
że  tamte  gwiazdy  „udawały”  dorosłe, 
lansując inne, nie całkiem przylegające 

do ich wieku wartości. Taylor odwrotnie, 
nie ukrywa, że jej dorosłość dopiero się 
zaczyna, a na razie jest nieopierzonym 
podlotkiem. Zmienił  się też czas,  teraz 
ogromnie  przyjazny  młodziutkim,  pięk-
nym i obiecującym dziewczynom. W Na-
shville,  chorującym  na  młodość,  gdzie 
trzydziestokilkuletnie  wokalistki  trakto-
wane  są  jako  podejrzanie  omszałe 
damy,  a  bossowie  stają  na  głowie,  by 
country  zainteresowało  najmłodszych, 
Swift  przyjęto  z  otwartymi  ramionami. 
Poza tym ci, którzy ją znają, twierdzą, że 
młoda osoba jest  kuta na cztery  nogi, 
dokładnie wie czego chce, komu udzie-
lić wywiadu i z kim się pokazać na przy-
jęciu. Niezależnie od wszystkiego trzeba 
przyznać, że jej piosenki, zarówno pisa-
ne samodzielnie, jak i powstałe w twór-
czych  duetach,  są  naprawdę  dobre. 
Zgrabnie  lawirują między country  i  po-
pem, ale nie na tyle, by Taylor pomylić z 
gwiazdką popu i mieć kłopoty z jej  za-
kwalifikowaniem. Metka wykonawczyni 
country wcale Swift nie przeszkadza na-
wet u nas,  gdzie powstały strony inter-
netowe tylko jej poświęcone. Istny prze-
wrót!  Muzycznie  rzecz  wziął  pod swoje 
skrzydła Nathan Chapman, współprodu-
cent,  aranżer  i  multiinstrumentalista, 
który wykonał, jak mi się wydaje, kawał 
niezłej  roboty.  Ten  krążek  nie  sprawi 
przykrości ani zwolennikom prawdziwe-
go country, ani tym ceniącym sobie mu-
zykę  po  prostu  lekkostrawną.  Zresztą 
wystarczy pójść do sklepu i kupić Fear-
less w zaskakująco niskiej  cenie.  Dwa 
albumy, ileś tam singli uczyniły z dziew-
czątka supermilionerkę i na dobrą spra-
wę  mogłaby  już  spokojnie  przejść  na 
emeryturę.  Jednak zabawa się dopiero 
rozpoczęła.  Czy  Taylor  zajmie  miejsce 
pozostawione przez Shanię Twain? Spo-
ro wskazuje na to, że ma wielkie szan-
se...

Stangret

Okładka płyty dostępnej w Polsce

Kalendarz Country
Notki biograficzne podane za kalendarzem 
THE OFFICIAL CALENDAR OF THE COUNTRY 

MUSIC HALL OF FAME AND MUSEUM
Tłumaczył: Ryszard „Medman” Kijak

16.02.1914 ur. Jimmy Wakely
16.02.1969  pobrali  się  George  Jones  i 
Tammy Wynette
17.02.1965  „The  Tennessee  Waltz”  Pee 
Wee  Kinga  (prawdziwe  nazwisko:  Juliusz 
Franciszek Antoni  Kuczyński)  stał  się ofi-
cjalnym hymnem stanu Tennessee
17.02.1936 Bill i Charlie Monroe dokonali 
pierwszych nagrań
17.02.1974 ur. Bryan White
18.02.1914  ur.  Pee  Wee  King  (Juliusz 
Franciszek Antoni Kuczyński)
18.02.1952 ur. Juice Newton
18.02.1978  zm.  Hattie  Louise  „Tootsie” 
Bess
19.02. 1938 Roy Acuff został przyjęty do 
Opry
19.02.1957 ur. Lorianne Crook
19.02.1998 zm. Grandpa Jones
20.02.1965 Buck Owens osiągnął  pierw-
sze miejsce na liście countrowej piosenką 
I’ve Got a Tiger by the Tail
20.02.1988  Dolly  &  Porter  wystąpili  po-
nownie po przerwie trwającej od 1974 r.
21.02.1929 Jimmie Rodgers nagrał w No-
wym Jorku Any Old Time i Desert Blues
21.02.1953 Hank Williams znalazł się na 
listach przebojów country z piosenką Kaw 
Liga 
21.02.1958 ur. Mary Chapin Carpenter
22.02.1920 ur. Del Wood
23.02.1952  Del  Wood  zadebiutował  w 
Opry 
23.02.1957  Porter  Wagoner  przyjęty  do 
Opry 
24.02.1902 ur.  Don Law,  szef  nagrań w 
Columbia, wpisany do Country Music Hall 
of Fame w 2002
24.02.1958 ur. Sammy Kershaw
24.02.1968  Loretta  Lynn  wprowadziła 
swój  przebój  First  City  na 1.  miejsce list 
przebojów country 
24.02.1991 zm. Webb Pierce
25.02.1927 ur. Ralph Stanley, który wraz 
z  bratem Carterem połączyli  muzykę fol-
kową z bluegrassem.
25.02.1932 ur. Faron Young
26.02.1898 ur. Sid Harkreader „Fiddlin”
26.02.1932 ur. Johnny Cash
26.02.1955  The  Louvin  Brothers  po  raz 
pierwszy wystąpili w Opry 
27.02.1936 ur. Chuck Glaser
27.02.1996 Emmylou Harris otrzymała za 
swoje  osiągnięcia  dożywotnią  nagrodę 
Orville H. Gibsona 
28.02.1911 ur. Jim Denny
28.02.1923 ur. Audrey Williams
28.02.1940 ur. Joe South

Prenumerata dostępna na stronie saloon.pl, adres redakcji: stagecoach@saloon.pl  
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Stowarzyszenie  Muzyki 
Country  informuje,  że 
składki.  pozostają w tej 

samej wysokości co dotychczas, czyli 50 
zł, wstępujący dodatkowo 25 zł. Numer 
nowego konta SMC:
19 1060 0076 0000 3200 0093 5637

*
DROGA E-77 - RoutE 77 i Polskie Coun-
try  w  Internecie  -  sprzedaż  wysyłkowa 
płyt CD i kaset z muzyka country
www.polcountry.medianet.pl,  www.co-
untry,  art.pl,  www.country.medianet.pl 
lub listownie: Zygmunt Chojnacki - Bro-
nikowskiego 4a/6 02-796 Warszawa.

*
Radia i telewizje

Piekary sr.  20,10 Magazyn muzyki co-
untry i folk Antek Kreis, 
Radio Kielce wt. 20,08 Andrzej Wilkos 
Od country do bluesa. 
Radio  Warszawa (106,2  FM)  Pon. 
18,30 Country  Club Jerzy  Głuszyk,  Ma-
ciek Świątek, telefon do audycji: 670 10 
10 lub 670 10 00. 
PR  1  pt./sob..  02,05  Nowości  muzyki 
country, Jerzy Głuszyk,  
Radio Katowice pon. 22,15 audycja Ka-
jetana Berezowskiego. 
Radio  5 (Suwałki,  Ełk)  sr.  20,30 Moje 
country granie, Marek Szabłowski. 
Radio eR     sob. godz. 9,00 – Honky Tonk 
w Radiu eR – ks. Krzysztof Podstawka, 
Jan i Paweł Achremowicze

linki
polcountry.medianet.pl

saloon.pl
country.wortale.net
countrymusic.fora.pl

www.cdstudio.pl
cmt.com

gactv.com
billboard.com

countrystandardtime.com
cmaworld.com
www.ibma.org

Radia i teledyski
gotradio.com/downhomeden.aspx

181.fm/ (Kickin' Country)
bluegrasscountry.org

videoranch3D
strona z koncertami country

na żywo

Nowości płytowe

Crazy Heart - soundtrack
 

Allison Moorer - Crows

Josh Turner - Haywire

Reckless Kelly – Somwhere In Time

Strony internetowe 
polskich wykonawców 

country

Alicja Boncol i KoAlicja
Czarek Makiewicz
Honky Tonk Brothers
Coach
Colorado Band
Dixie Rose
Rodeo
Grupa Furmana
AWRA i Marysia Gorajska
AWRA i Marysia Gorajska (2)
Drink Bar
Janusz Tytman
Lonstar
Paweł Bączkowski
Strefa Country
Leszek Laskowski
Tomek Szwed
Czas na Grass
Party Tour
New Shade
Alabama Band
Hello
Mariusz Kalaga
The Medley
Konrad Milczarski
Manson Band
The Trace
West Side
Conner
Urszula Chojan & Gama Country
Konwój
Hello
Bodar

Wojciech Dudkowski

Zapowiedzi p ytoweł

luty

Dailey & Vincent - Dailey & Vincent Sing 

The Statler Brothers

Josh Turner – Haywire

Allison Moorer - Crows 

marzec

Gary Allan - Get Off on the Pain 

kwiecień
The Infamous Stringdusters - TBD 

Carrie Rodriguez  -  Love And Circum-

stance

Willie Nelson - Country Music

Mary Chapin Carpenter - The Age of Mi-

racles

Lonestar  -  Party Heard Around The 

World

Kontakt  z Wo nic : maciek.swiatek@vp.pl, maciek.swiatek@wp.pl, tel. 0-22  631  95  64.ź ą   

http://www.wojciechdudkowski.pl/
http://www.wojciechdudkowski.pl/
http://www.bodar.pl/
http://www.myspace.com/annanychello
http://www.konwoj.art.pl/
http://www.gama-country.pl/
http://www.conner.net.pl/
http://west-side.pl/
http://www.myspace.com/tracecompl
http://mansonband.com.pl/
http://konradmilczarski.pl/
http://www.themedley.pl/
http://www.kalaga.com.pl/
http://www.helloband.go.pl/
http://republika.pl/alabamaband/
http://www.newshade.webpark.pl/
http://www.partytour.art.pl/
http://www.bluegrass.pl/
http://www.t-szwed.pl/
http://www.leszek-laskowski.com/
http://www.polcountry.medianet.pl/strefa_country/
http://www.baczkowski.art.pl/
http://www.lonstar.pl/
http://www.tytmando.website.pl/index.html
http://www.drinkbar.addsoft.pl/drinkbar/
http://www.streemo.pl/Portal/BandProfile.aspx?UserId=2109
http://www.myspace.com/marysiagorajskaawra
http://www.grupafurmana.pl/
http://rodeo.saloon.pl/
http://www.dixierose.pl/
http://www.coloradoband.prv.pl/
http://www.coach.net.pl/
http://www.htb.fr.pl/
http://www.cezarymakiewicz.pl/
http://www.ala.boncol.pl/
http://www.videoranch.com/
http://www.bluegrasscountry.org/
http://www.181.fm/
http://gotradio.com/downhomeden.aspx
http://www.ibma.org/
http://www.cmaworld.com/
http://www.countrystandardtime.com/
http://billboard.com/
http://www.gactv.com/
http://www.cmt.com/
http://www.cdstudio.pl/
http://www.countrymusic.fora.pl/
http://www.country.wortale.net/
http://saloon.pl/
http://www.polcountry.medianet.pl/
http://www.radioer.pl/
http://www.radiowarszawa.com.pl/
mailto:stagecoach@saloon.pl


Dotychczasowi Zdobywcy 
Dyliżansów

ARTYSTA ROKU 

1998 - Tomek Szwed
1999 - Tomek Szwed i Full Service
2000 - Tomek Szwed
2001 - Strefa Country
2002 – Lonstar
2003 – Ala Boncol
2004 – Ala Boncol
2005 – Ala Boncol & KoAlicja
2008 - Lonstar

WOKALISTA 

1998 - Czarek Makiewicz
1999 - Tomek Szwed
2000 - Tomek Szwed
2001 - Mariusz Kalaga
2002 – Lonstar
2003 – Marcin Rybczyński
2004 – Czarek Makiewicz
2005 – Lonstar
2008 - Lonstar

WOKALISTKA 

1998 - Ala Boncol
1999 - Ala Boncol
2000 - Ala Boncol
2001 - Kasia Bochenek
2002 – Kasia Bochenek
2003 – Ala Boncol
2004 – Ala Boncol
2005 – Ala Boncol
2008 – Ala Boncol

ZESPÓŁ 

1998 - Coach
1999 - Coach
2000 - Colorado, Grupa Furmana
2001 - Grupa Furmana
2002 – Honky Tonk Brothers
2003 – Honky Tonk Brothers
2004 – Colorado
2005 – Honky Tonk Brothers
2008 – Lonstar Band

NOWY GŁOS 

1999 - Andrzej Trojak
2000 - Wojtek Kucharski
2001 - Magda Krzywda
2002 – Sonia Lelek
2003 – Marysia Gorajska
2004 – Mirek Rupała
2005 – Krzysztof Bolewski 

NOWY ZESPÓŁ 

1998 - Homeless Coyotes
1999 - Grupa Furmana
2000 - Halio Band
2001 - Black Horse

2002 – Honky Tonk Brothers
2003 – Hello
2004 – Vermond City
2005 – Rawa Country Band
2008 – Alabama

PIOSENKA 

1998 - Nie chcę być aniołem Krzysztof Gabłoński, 
Paweł Gabłoński wyk. Ala Boncol Fair Play
1999 -  A może to wiatr? Adam Szewczyk wyk. 
Magda Anioł,
2000  -  Początkująca  kelnerka  Aldona  Tomek 
Szwed, wyk. Tomek Szwed,
2001 - Jak ja nie lubię swojej roboty muz. i  sł. 
Robert Rybczyński, wyk. Electric Roosters
2002 –  Najprostsza jest  droga do  domu muz. 
Grzegorz  Bochenek,  sł.  Kasia  Bochenek  wyk. 
Kasia Bochenek.
2003  –  Pusta  droga  –  muz.  i  sł.  Robert 
Rybczyński wyk. Honky Tonk Brothers
2004 – Wszystko ci wybaczam muz. Ala Boncol, 
Adam  Wosz,  sł.  Bożena  Smolnicka,  wyk.  Ala 
Boncol
2005 – Co to jest to country – muz.,  sł.  i  wyk. 
Lonstar
2008– Do Sejn – muz., sł. i wyk. Lonstar

WYKONANIE 

1998 - Ala Boncol Fair Play Nie chcę być aniołem
1999 - Magda Anioł - A może to wiatr?
2000  -  Tomek  Szwed  -  Początkująca  kelnerka 
Aldona
2001 - Grupa Furmana - Modlitwa wracających
2002 – Honky Tonk Brothers - Road Life Boogie
2003 – Ala Boncol - Zabieraj łapy z mojego tyłka
2004 – Lonstar – Długi kurs
2005 – Ala Boncol – Drinka mógłby wypić świat

WYKONANIE STANDARDU 

1998 -  Ala  Boncol Fair  Play -  I  Want  To Be A 
Cowboy's Sweetheart
1999 - Party Tour i Gang Olsena - Sweet Home 
Alabama
2000 - Coach - Tennessee Waltz
2001 - Ala Boncol - Daddy Can You See Me
2002 – Lonstar - Muleskinner Blues
2003 – Honky Tonk Brothers - Thank God For The 
Radio
2004 – Anka Nyc i Hello – King Of The Road
2005 – Honky Tonk Brothers – Forever And Ever 
Amen

ALBUM 

1998 - Polskie Trucker Country 
1999 - Co to jest? - Magda Anioł 
2000 - Mój los - Mariusz Kalaga 
2001 - Kredki - Grupa Furmana
2002 – Tam jeszcze jest dobrze - Tomek Szwed
2003  –  Live  In  Lodz  -  George  Hamilton  V  i 
Colorado
2004 – Weekend za miastem - Colorado 2005 – 
Nazywają mnie buntownikiem – Lonstar
2008 – Co to jest to country? - Lonstar

INSTRUMENTALISTA 

1998 - Leszek Laskowski (git. stalowa) 
1999 - Leszek Laskowski (git. stalowa) 
2000 - Leszek Laskowski (git. stalowa) 
2001 - Dominika Jurczuk (skrzypce) 
2002 – Janusz Tytman (mandolina)
2003 – Leszek Laskowski (git.  stalowa), Janusz 
Tytman (mandolina)
2004 – Leszek Laskowski (git. stalowa) 
2005 – Leszek Laskowski (git. stalowa)
2008 – Leszek Laskowski (git. Stalowa)

WYDARZENIE 

1998 - Kathy Mattea w Mrągowie
1999 - Kenny Rogers i Linda Davis koncert w Sali 
Kongresowej,  Strefa  Country  i  Coach  Płonąca 
granica - widowisko muzyczno-taneczne
2000 - Colorado i George Hamilton V -  wspólna 
trasa koncertowa
2001 - Ogień i dym - widowisko baletowe Strefy 
Country z muzyką Colorado,
2002 – Nocny pociąg do Memphis widowisko na 
Pikniku w Mrągowie
2003 – Koncert Gail Davies w Mrągowie 
2004 - Msza Country w Mrągowie
2005  -  Friends  In  Low  Places  –  widowisko 
taneczne w Visaginas 
2008 - Msza Country w Mrągowie

WSPÓŁPRACA WOKALNA 

2000 - Party Tour i siostry Okapiec
2001 - Lonstar & T. Szwed Knockin' On Heaven's 
Door
2002  -  Ala  Boncol,  Sonia  Lelek,  Kasia 
Szubartowska w Nocnym pociągu do Memphis
2003 – Ala Boncol, Gail Davies Lovesick Blues
2004  –  Lonstar,  Czarek  Makiewicz,  Marcin 
Rybczyński, Robert Rybczyński - I Saw The Light
2005 - Lonstar & Tomek Szwed – Molly Malone

ZESPÓŁ TANECZNY 

2000 - Strefa Country
2001 - Strefa Country
2002 – Strefa Country
2003 – Rodeo
2004 – Rodeo
2005 – Tabun
2008 – Strefa Country

BEZ BARIER 

2000 - Syrbacy
2001 – Syrbacy
2002 – Michał Milowicz
2003 – Michał Milowicz
2004 – Mechanicy Szanty
2005 – Perfect
2008 – Babsztyl

BEZ GRANIC

2008 – Suzie Candell
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