RED LIPS
OFERTA KONCERTOWA

O ZESPOLE:
W 2013 Roku, Szturmem Podbili Polskie Stacje Radiowe Hitem „To Co Nam Było”. Gdy kolejne single „Czarne i Białe”,
„Zanim Odejdziesz”, „Szanta” z debiutanckiego albumu osiągały czołowe notowania na listach przebojów, rzucili
dotychczasową pracę, by zająć się wyłącznie muzyką. Liczba fanów rosła w tym czasie lawinowo, a wraz z nią
popularność piosenek RED LIPS. Na samym tylko YouTube liczba odtworzeń przekroczyła 60 000 000!
Zwieńczeniem fenomenalnego 2014 roku była nagroda TVP w postaci SUPERJEDYNKI, w kategorii: „Super Przebój”
oraz „Złota Płyta” za album „To co nam było”.
Lata 2013-2016 to okres pracowity koncertowo, warto wspomnieć że Ruda (voc) rozpoczęła współpracę ze słynnym
duetem Skawiński & Tkaczyk (KOMBII), gdzie podczas trasy MEGA TOUR wykonała piosenki z repertuaru O.N.A. W
projekcie wzięli udział Ewa Farna, Margaret, Agnieszka Chylińska, Małgorzata Ostrowska, Michał Szpak i Jan
Borysewicz. Wokalistka pojawiła się również w solowym projekcie Jana Borysewicza (LADY PANK, JAN BO).
Ruda zadebiutowała jako prowadząca swój autorski program telewizyjny „Szalone Fabryki Polskiej Muzyki” w
Telewizji Puls.
Rok 2017 dla RED LIPS to rok PREMIER. Właśnie ukazał się drugi, studyjny album „Zmiana Planu”, na listach
przebojów zagościł nowy hit P.S. który w zaledwie kilka tygodni został odtworzony w serwisie YouTube ponad 5 000
000 razy i zdobył status „Platynowego singla”. Z początkiem roku zespół wyruszył w trasę promującą najnowszy
krążek startując w legendarnym, warszawskim klubie STODOŁA.
Rok 2018 ledwo się zaczął a Ruda zostaje jedną z gwiazd 9 edycji popularnego show telewizji Polsat „Twoja Twarz
Brzmi Znajomo” - emisja od 9 marca.

WAŻNE FESTIWALE:
Eska Music Awards 2013
Sopot Top of The Top Festiwal 2013
Top Trendy 2014
KFPP w Opolu 2014
Eska Music Awards 2014
KFPP w Opolu 2015
Woodstock 2015
KFPP w Opolu 2016

KONCERT:
[Sekcja rytmiczna, wokalistka | 4 os. na scenie | Czas: 70 min.]
Koncerty RED LIPS to kompilacja największych i aktualnych hitów zespołu, które natychmiast
porywają publiczność do wspólnej zabawy. Na scenie otrzymujemy wybuchową mieszankę poprocka podpartą znakomitymi partiami gitarowymi. Dopełnieniem jest osobowość charyzmatycznej,
pięknej i dysponującej znakomitym głosem wokalistki – znanej wszystkim jako „Ruda z RED LIPS”!
Podczas koncertu nie zabraknie m. in. takich hitów jak: „To Co Nam Było”, „Czarne i Białe”, „Zanim
Odejdziesz”, „Szanta” oraz nowego singla, o platynowym już statusie, „P.S.” pochodzącego z
drugiego album zespołu pt. „Zmiana Planu”. Te i inne przebojowe kawałki do usłyszenia w pełnym
energii i dobrej zabawy koncercie RED LIPS.

PRZYKŁADOWE UTWORY:
1. INRTO (instrumentalny)
2. Zwierzę
3. Czarne i Białe
4. P.S.
5. Rozmowa z psychiatrą
6. Zanim odejdziesz
7. Dobrze jest
8. Tu i teraz

9. Bez reguł
10. Ostatni koniec
11. Głośniej
12. Solówki i interakcje z publicznością
13. Mamo!
14. To co nam było
15. Szanta
16. Warto wierzyć w ludzi

KONTAKT:
artCONNECTION music
tel. 22 405 04 22, kom. 601131556
mail. music@connection.com.pl
www.artCONNECTION.cm.pl

ZAMÓW KONCERT, POBIERZ RIDER
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