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Gala Bestsellery Empiku 2019
w niepowtarzalnej i
gwiazdorskiej oprawie
muzycznej
2020-01-22

Premierowe wykonania i niezwykłe kolaboracje – Bestsellery
Empiku 2019 to nie tylko gala rozdania nagród kulturalnych,
ale też wyjątkowe muzyczne show. Już 4 lutego poznamy
nazwiska najpopularniejszych twórców i obiecujących
artystów, którzy w 2019 roku oczarowali odbiorców i
ekspertów. W oprawie muzycznej wydarzenia, w aranżacjach
Miuosha pojawią się m.in. Krzysztof Zalewski i Ania
Dąbrowska we wspólnym utworze, Viki Gabor w duecie z
Kayah, Ten Typ Mes z Hanią Rani czy Beata Kozidrak z
Natalią Nykiel. Usłyszymy także premierowe wykonania
Rojka, Mrozu oraz duetu KARAŚ/ROGUCKI. Empik odkryje
też przed polską publicznością świetnie zapowiadający się
irlandzki zespół Inhaler, którego wokalistą jest Elijah Hewson,
syn Bono.
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Gali Bestsellerów Empiku zawsze towarzyszy wyjątkowa oprawa muzyczna. W
tym roku czekają nas występy zarówno cenionych polskich artystów, jak i gości
z zagranicy. Na scenie usłyszymy m.in. jeden z najlepiej zapowiadających się
zespołów młodego pokolenia Inhaler, którego frontmanem jest Elijah Hewson,
syn wokalisty zespołu U2 Bono. Krytycy już teraz przewidują, że młoda
formacja może w kolejnych miesiącach namieszać na międzynarodowym rynku
muzycznym, a przygotowywana do wydania jesienią płyta stać się jednym z
najważniejszych albumów roku.

Widzowie usłyszą też znane utwory w oryginalnych aranżacjach Dyrektora
Artystycznego tegorocznej gali – Miuosha. Wyjątkowy duet stworzą Krzysztof
Zalewski i Ania Dąbrowska. Niecodzienne muzyczne połączenie zaserwuje
unikalne trio: Beata Kozidrak w towarzystwie Natalii Nykiel i Miousha. Na
scenie pojawi się ubiegłoroczna zwyciężczyni Eurowizji Junior – zdolna Viki
Gabor, która rozgrzeje publiczność razem z niezastąpioną Kayah. Ich
najnowsza piosenka pt. Ramię w ramię podbija właśnie listy przebojów, a
dedykowany jej teledysk obejrzało na YouTube już ponad 4 mln osób. Tylko na
tę okazję wspólny utwór przygotowali raper Ten Typ Mes i nominowana do
nagrody Odkrycie Empiku pianistka Hania Rani. 

Podczas gali nie zabraknie też wykonań premierowych. Utwór z najnowszej
płyty Kundel zaprezentuje Artur Rojek, a duet KARAŚ/ROGUCKI – numer ze
wspólnego albumu, który już niebawem trafi do sprzedaży. Na scenie wystąpi
także Mrozu.
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W tym roku podczas telewizyjnej gali Bestsellerów Empiku 2019 pojawi się
gospodarz każdej z głównych kategorii nagród (książki, muzyka, film). Autorów
najpopularniejszych książek ogłosi dziennikarka i prezenterka telewizyjna
Dorota Wellman. Najchętniej wybierane płyty przedstawi Dawid Podsiadło,
który zdeklasował konkurencję w ubiegłorocznej edycji Bestsellerów. W świat
filmu wprowadzi widzów Grażyna Torbicka – dziennikarka od wielu lat
związana z branżą filmową, a także twórczyni i dyrektor artystyczna Festiwalu
Filmu i Sztuki „Dwa Brzegi” w Kazimierzu Dolnym. Literackie, muzyczne i
filmowe Odkrycia Empiku 2019 zaprezentują wybrani członkowie jury tej
nagrody. Galę poprowadzi Marcin Prokop.

https://prowly-uploads.s3.eu-west-1.amazonaws.com/uploads/7933/assets/176980/large-66ac116186765c01d63d72d6b7fe359e.jpg
https://prowly-uploads.s3.eu-west-1.amazonaws.com/uploads/7933/assets/176984/large-4bbe8c3b5363b7b1dbf93a420b5e5b54.jpg
https://prowly-uploads.s3.eu-west-1.amazonaws.com/uploads/7933/assets/176979/large-4b8adb9c145256bc400dcb3bc1a043de.jpg
https://prowly-uploads.s3.eu-west-1.amazonaws.com/uploads/7933/assets/176978/large-b76d2c7662a4415d1bd8dfa8323977dd.jpg
https://prowly-uploads.s3.eu-west-1.amazonaws.com/uploads/7933/assets/176981/large-5636f27e4c9659f33be12cc6f4dc55c6.jpg
https://prowly-uploads.s3.eu-west-1.amazonaws.com/uploads/7933/assets/176982/large-bce50579349fc7b391f057065ad184af.jpg
https://prowly-uploads.s3.eu-west-1.amazonaws.com/uploads/7933/assets/176976/large-9854d7b4d406e031f89cca7633253833.jpg
https://prowly-uploads.s3.eu-west-1.amazonaws.com/uploads/7933/assets/177051/large-d7c6b56e4e187b342d0cb6d52bca9fbf.jpg


Gala rozdania nagród Bestsellery Empiku 2019 odbędzie się we wtorek, 4
lutego 2020 r. Transmisja wydarzenia rozpocznie się o 20:15 w TVN.
Wcześniej, od godz. 19:30 na profilu Empiku na Facebooku będzie można
zobaczyć relację z czerwonego dywanu i unikalne nagrania zza kulis.
Gospodarzami streamingu będą: Piotr Grabarczyk i Karolina Gilon.

Pełna lista nominowanych i szczegóły dot. plebiscytu dostępne są tutaj.
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Bestsellery Empiku od 1999 roku wyznaczają trendy w dziedzinie literatury,
muzyki i filmu. To jedne z najbardziej demokratycznych nagród na polskiej
scenie kultury i rozrywki, na które wpływ mają sami klienci. Obrazują wyniki
sprzedaży z danego roku, zarówno w stacjonarnych salonach Empik, jak i na
platformie internetowej www.empik.com. Pod uwagę brane są dane na temat
łącznej sprzedaży danego tytułu na wszystkich nośnikach i w różnych
wydaniach, które pojawiły się na rynku w danym roku kalendarzowym. Od
tegorocznej edycji gali Empik wprowadza zupełnie nową kategorię nagród,
niezależną od wyników sprzedaży: Odkrycia Empiku. Jej celem jest
wskazywanie szerokiej publiczności pisarzy, muzyków i reżyserów
oryginalnych, wszechstronnych i bezkompromisowych, którzy odważnie sięgają
po nowe rozwiązania, kreują indywidualny język, a czasem wręcz na nowo
definiują dziedzinę, którą się zajmują. Nominowanych w kategoriach: Literatura,
Muzyka i Film wskazały dedykowane zespoły jury złożone z krytyków,
uznanych artystów oraz ekspertów w danej dziedzinie.
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