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KONCERT - Kamila Syzdoła - pasjonata szeroko pojętej elektroniki.

  

W ramach projektu tegorocznego Festiwalu Preludium’2014 zapraszamy na koncert gościa
specjalnego - Kamila Syzdoła, który zagra dla nas swoje elektroniczne utwory.
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Jego przygoda z grą na instrumentach klawiszowych zaczęła się w wieku 6 lat wraz z
pierwszym jego keyboardem.

  

  

Od zawsze najbardziej jednak ciekawiły go syntezatory, którymi nasycona była muzyka lat
80-tych.

  

  

Muzyka ta od zawsze była obecna w jego rodzinnym domu.

  

  

Po swoim debiucie muzycznym z utworem "Słodkiego, miłego życia" zespołu Kombi, którym
zdobył III miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Szkół Muzycznych Casio, swoje muzyczne
poszukiwania skierował w stronę innych gatunków takich jak jazz, blues, czy rock. Ucieczka od
elektroniki trwała dość krótko, ponieważ dostrzegł, że elektroniczne instrumenty klawiszowe nie
powinny służyć do naśladowania innych instrumentów, a do generowania własnych,
niepowtarzalnych brzmień. Zafascynowała go wtedy klasyczna muzyka elektroniczna oraz
poszczególne narzędzia do jej tworzenia.
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W 2008 roku wraz z nagraniem utworu "Oxygenium" na płytę "Tribute to Oxygene", która była
dziełem wielu muzyków, jego muzyczna droga odeszła od nagrywania coverów, a skierowała
się ku własnej twórczości.

  

  

Od tego czasu sukcesy na konkursach odnosił już tylko z własnymi utworami. Aktualnie
przymierza się do wydania płyty, na którą wybrane zostałyby kompozycje powstałe w różnym
okresie jego twórczości.

  

  

Instrumentarium Kamila oparte jest głównie na syntezatorach z lat 80-tych, co idealnie pozwala
na tworzenie muzyki stylizowanej na ten okres.

  

  

Z zawodu jest elektronikiem. Do wyboru technikum elektronicznego skłoniła go chęć
rozszerzania wiedzy na temat działania syntezatorów oraz innych urządzeń
elektroakustycznych. Obecnie naukę elektroniki kontynuuje jako student Wojskowej Akademii
Technicznej. Chęć poznawania syntezatorów zamieniła się w chęć projektowania, a następnie
budowania tych instrumentów. Jako swoją pracę dyplomową zamierza wykonać cyfrowo
sterowany polifoniczny syntezator analogowy.
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