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Mela Koteluk, ze swoją debiutancką płytą „Spadochron”, 6 listopada tego roku zawitała do klubu
Dom Kultury w Lublinie. Mela, a właściwie Malwina Koteluk, to 28-letnia wschodząca gwiazda
polskiej muzyki. Karierę zaczynała w chórkach u Gaby Kulki i legendarnej grupy Scorpions, z
którą wstąpiła w Royal Albert Hall na 80 urodzinach Michaiła Gorbaczowa. W maju 2012 roku
wydała swoją pierwszą płytę zawierającą 12 utworów, w tym 11 napisanych w języku polskim,
angielska kompozycja zamyka całość. Mela, jak sama przyznaje w wywiadach, bardzo lubi
śpiewać po polsku. Pod wpływem takich artystów jak Agnieszka Osiecka, Marek Grechuta,
Jeremi Przybora, Wojciech Młynarski czy Jonasz Kofta nauczyła się doceniać wyjątkowość
naszego języka ze względu na jego różnorodność i tajemniczości. Poza Melą w zespole
występują także Tomek Krawczyk - gitary, Miłosz Wośko -instrumenty klawiszowe, Kornel
Jasiński - bas, Robert Rasz - perkusja i Ola Chludek jako jednoosobowy chórek.

Mela jest laureatką nagrody „Fryderyk” 2013 w kategoriach Artysta Roku i Debiut Roku,
Nagrody Artystycznej Miasta Torunia im. Grzegorza Ciechowskiego 2012 oraz plebiscytu
Gazety Wyborczej „Ale Sztuka”. W 2003 roku zdobyła także drugie miejsce w VI edycji
Konkursu "Pamiętajmy o Osieckiej”. Muzyka, którą tworzy jest różnorodna i nie można jej
zaszufladkować. Najlepsze wydaje się określenie dreampop połączony z brzmieniami
alternatywnymi. Eklektyzm Meli, słodko-gorzkie linie melodyczne, niezwykle mądre i dojrzałe
teksty wprowadzają powiew świeżości na scenę polskiej muzyki rozrywkowej.

W czasie jesiennej trasy koncertowej odwiedziła już po raz trzeci Lublin i znowu zgromadziła
pełną salę fanów. Ci, którzy byli wytrwali, mogli podziwiać głos Meli, stojąc niemal twarzą w
twarz. Na setliscie oprócz utworów z płyty znalazły się takie piosenki „Pieśń o szczęściu” z filmu
o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim czy „Święty chaos” promujący pierwszy audio serial w Polsce.
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zdj. Agnieszka Borowiec
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