Zespół WHISKEY RIVER jest jednym z najpopularniejszych oraz
najdłużej działających w Polsce zespołów, grających muzykę,
inspirowaną nurtem country.
Był jednym z pierwszych wykonawców, którzy zbudowali swój
repertuar na autorskich kompozycjach śpiewanych w języku
polskim, opartych na amerykańskiej muzyce country, bluesie i rockn-rollu, których twórcą w większości jest leader i założyciel grupy
Antoni Kreis. Obecnie cieszy się opinią „legendy polskiego country”.
Zespół Whiskey River ma na swoim koncie ponad tysiąc koncertów w całym kraju i za granicą
m.in: w Niemczech, Rosji, Holandii, Słowacji, Czechach. W roku 2016 grupa obchodziła
jubileusz 25-lecia nieprzerwanej działalności. Ma na swym koncie siedem płyt z muzyką
autorską, ale na koncertach często wykonuje również własne opracowania amerykańskich
przebojów muzyki country. Rokrocznie zapraszany jest do udziału we
wszystkich najważniejszych imprezach countrowych na terenie kraju
– w tym na Międzynarodowym Pikniku Country w Mrągowie. W tym
roku pojawili się na deskach mrągowskiego amfiteatru po raz
osiemnasty. Piosenki grupy zawędrowały także za Ocean: do Kanady,
gdzie znalazły się na wydanej na początku lat 2000 składance z polską
muzyką country i do USA, gdzie prezentowane były (ciesząc się
podobno sporym zainteresowaniem!) w kilku polonijnych
rozgłośniach radiowych. Największym zaskoczeniem i jednocześnie
wyróżnieniem dla grupy były jednak emisje piosenek w tradycyjnej
amerykańskiej rozgłośni specjalizującej się w muzyce ...bluesowej, gdzie płyta zespołu
zawędrowała wraz z polskim, branżowym kwartalnikiem „Twój Blues” jako tzw. „insert”.
Grupa znana jest ze swoich spektakularnych eksperymentów: występowała w towarzystwie
chóru złożonego z dzieci niepełnosprawnych, z ludową kapelą góralską, czarnymi muzykami z
afrykańskiej Kenii i chórem zespołu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.
W skład zespołu wchodzą:
Antoni Kreis – śpiew, gitara akustyczna, harmonijka , autor tekstów, kompozytor, założyciel zespołu,
Marta Kluba – skrzypce, śpiew,
Dariusz Winkler –instrumenty klawiszowe, akordeon, śpiew,
Grzegorz Wanatowicz – gitara elektryczna,
Wojciech Wieczorek – gitara elektryczna,
Michał Kubista – gitara basowa, ukulele,
Joachim Ochman – perkusja.

www.whiskeyriver.com.pl

