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Z młodego, neofolkowego zespołu z
Wileńszczyzny „StaraNova” odeszła wokalistka
Monika. Zespół szuka nowej wokalistki i zaprasza
wszystkie chętne do brania udziału w castingu.
Casting potrwa do 20 lutego.

Jeden z liderów zespołu Paweł Żemojtin nie chciał
wypowiadać się , dlaczego odeszła poprzednia
wokalistka. „Dlaczego odeszła wokalistka? W życiu są
rożne sytuacje, nie zawsze da sie pogodzić studia,
pracę i karierę muzyczną. Poprzednia wokalistka była dobra, ale tak sie stało, że dzisiaj szukamy innej” –
powiedział PL DELFI Żemojtin.

W zmianie składu nie widzi zresztą nic dziwnego. „ Jest czymś normalnym, że nasz skład się zmienia.
Jesteśmy młodym i ambitnym zespołem. Staramy sie wykonać swoją pracę, jak najlepiej .Wszyscy
jesteśmy zawodowymi muzykami, więc szukamy odpowiedniej osoby na wokal” -  zaznaczył muzyk.

Zespół szuka osoby uzdolnionej, pracowitej oraz ambitnej. „Szukamy kogoś, kto ma poważny pogląd na
pracę. Bo muzyka to dla nas praca. To nie jest to rozrywka, jak czasem może wyglądać ze strony. Tego,
kto nie boi sie trudności i ma własne zawodowe ambicje, człowieka, który wierzy we własny sukces,
wierzy w to co robi i kocha dobra muzykę” – podkreślił lider zespołu.

Wokalistka powinna mieć przede wszystkim talent muzyczny. „Oczywiście, że cenimy przede wszystkim
umiejętności wokalne. Na początek posłuchamy kandydatek, następnie ocenimy ich walory f izyczne. Nie
jest to casting na konkurs piękności. Wygląd sceniczny jest ważny, ale to zawsze da sie nadrobić.
Zdolność muzyczna i osobowość- to są właśnie nasze priorytety” – wytłumaczył Paweł Żemojtin.

Wszystkie chętne mogą zgłosić się pisząc na dany adres staranova.wno@gmail.com. Casting potrwa do
20 lutego.

Podziel się:

Wszelkie inf ormacje opublikowane na DELFI zabrania się publikować na innych
portalach internetowych, w mediach papierowych lub w inny sposób rozpowszechniać
bez zgody DELFI. Jeśli zgoda DELFI zostanie uzyskana, trzeba obowiązkowo podać
DELFI jako źródło.
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