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Kolina - to kobieta, dla której skrzypce elektryczne stały
się największą życiową pasją. Występuje nie tylko na
Polskiej scenie muzycznej lecz także za granicą
(Londyn, Berlin, Sharm El Sheikh). Kolina to ogromna
dawka energii, gdziekolwiek się pojawi ze swoim
muzycznym show. Od samego początku swojej kariery
dążyła do celu, którym była muzyka towarzysząca jej od
najmłodszych lat. W wieku 7 lat odbyła się jej pierwsza
lekcja gry na skrzypcach. Mając niespełna 18 lat rozpoczęła
się jej kariera po muzycznych scenach. Jest skrzypaczką
nieustannie tworzącą nowe, energiczne i spektakularne
pokazy, w których niepowtarzalne brzmienie łączy się z
doskonałą wizualnością show. Kreuje magiczną
atmosferę każdego spotkania, dodaje imprezie blasku i niezapomnianych
wrażeń. Kolina jest artystką wykonującą utwory szyte na miarę danego
eventu. Połączenie wyjątkowych kompozycji muzycznych i magii skrzypiec
elektrycznych pozwala wykreować magiczną atmosferę każdego
wydarzenia, pozostawiając niepowtarzalne i niezapomniane wrażenia żywe
wśród gości na długo po wydarzeniu.

Wychodząc na wprost oczekiwaniom słuchaczy, Kolina przygotowała
materiał z zespołem. Dzięki połączeniu skrzypiec elektrycznych z
akompaniamentem gitary, gitary basowej, pianina i perkusji, realizuje swoje
ukryte dotąd pragnienia muzyczne, tworząc na koncertach niesamowitą
atmosferę i muzyczne doznania, które zaspokoją nawet najbardziej
wygórowane oczekiwania.

Teledysk do piosenki „Magic Symphony”, w
którym miała przyjemność zagrać osiągnął
ponad 25 milionów odsłon!
Jej ogromna popularność przykuła uwagę
najlepszych DJ-ów, z którymi współpracuje
w Polsce i zagranicą podczas wszelkiego
rodzaju imprez klubowych i eventowych.
Teledysk do piosenki „Magic Symphony”,
w którym miała przyjemność zagrać jest
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emitowany w muzycznych stacjach
telewizyjnych, a w internecie osiągnął ponad
25 milionów odsłon!
Niesamowita energia wydobywająca się
podczas jej show przyniosła jej szybko
rosnącą grupę fanów nie tylko w Polsce
ale także za granicą.
Nic więc dziwnego, że jest obecnie
jedną z najlepiej rozpoznawalnych
skrzypaczek elektrycznych w
Polsce, grającą w prestiżowych
klubach oraz na najważniejszych Eventach w Polsce.

Wiele relacji z występów można zobaczyć na
Funpage’u Koliny, kanale Youtube oraz
Instagramie.
Zapraszamy!
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www.kolina.pl
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www.facebook.com/KolinaViolin
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www.instagram.com/kolina_violin
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www.youtube.com/channel/UCm8E9U_OXstzzmMEfgdwx8g

Koncert, booking, management:
tel: +48 663 227 167
mail: booking@kolina.pl

