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Informacja prasowa 
Nowa gwiazda muzyki kabowerdyjskiej, wielki talent i wielkie odkrycie 

samego Jose da Silva, Lucibela po raz pierwszy w Polsce 

27.04.2019, Filharmonia Bałtycka, Gdańsk, Siesta Festival 

Lucibela urodziła się w Tarrafal na wyspie Sao Nicolau na jednej z wysp Zielonego Przylądka i talent - 

bez dwóch zdań, dostała w prezencie od patrona wyspy, bo zainteresowanie śpiewaniem, wyczucie 

rytmu, wyobraźnię muzyczną i głos wykazuje od najmłodszych lat. A kiedy jej rodzina przeniosła się 

do Mindelo na Sao Vincente, znalazła sprzyjające warunki, by ów dar rozwijać. 

Zadebiutowała śpiewając w hotelach przeboje Titiny, Bany i oczywiście Cesarii, czym zaskarbiła sobie 

uznanie turystów odwiedzających Wyspy.  

W 2012 stała się ulubienicą muzycznych wieczorów stolicy. Spotkała na swej drodze gitarzystę Kaku 

Alvesa, który towarzyszył Cesarii już od piętnastu lat w koncertach na całym świecie, co jeszcze 

bardziej wzmogło porównania obu pań – zresztą czy jest któraś z wokalistek Wysp Zielonego Przylądka 

nieporównywana do wspaniałej Cesarii? 

Sama Lucibela w jednym z wywiadów ujęła to tak: „Cesaria jest wyjątkowa i nigdy nie będzie kolejnej 

Cesarii. Chcę, aby kontynuowano jej pracę. Chcę śpiewać morny i coladery na całym świecie, ale chcę 

to robić po swojemu”.  

Jak wszyscy artyści z Wysp Zielonego Przylądka, Lucibela musiała sprawdzić się w Lizbonie i zdobyła 

ją szturmem. Przy okazji zauważono ją na Atlantic Music Expo i belgijskim festiwalu Sfinks, a gdy 

młodej pieśniarce współpracę zaproponował i płytę wydał sam odkrywca Cesarii Evora, Jose da Silva, 

to mamy już w tej chwili zjawisko w skali światowej: od tej pory Lucibela występuje u boku 

największych gwiazd muzyki kabowerdyjskiej, na coraz ważniejszych scenach świata. 

„Podczas gdy Sara Tavares, Mayra Andrade czy Dino di Santiago flirtują z klubowymi rytmami, 

Lucibela, niczym Wynton Marsalis w jazzie, dba o przetrwanie źródeł” – zauważa Marcin Kydryński. 

27 kwietnia 2019r. w sobotę, o 20:00 w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku wystąpi zatem artystka  

o niezwykłym talencie i możliwościach. Wprowadzi nas w podróż po dźwiękach najprawdziwszej 

tradycji Cabo Verde i jak bywało to już nie raz, na Siesta Festival, wystąpi po raz pierwszy w Polsce ku 

radości tych wszystkich, którzy właśnie wtedy zechcą świętować ów wieczór z nami. A że urodziny 

Lucibeli przypadają na 18 kwietnia, to być może wspólnie odśpiewamy jej na zakończenie nasze polskie 

„Sto lat”. Co Państwo o tym sądzą? 

Bilety do nabycia w ebileteriach, zaprasza 

Więcej informacji: 

Maciej Farski  

tel: +48 603 132 192  

maciej@siestafestival.pl; mfarski@mfbridge.pl 

WWW.siestafestival.pl  

a także Facebook: Siesta Festival 
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