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GWIAZDA  zza wschodniej granicy  

 

 Znana z telewizji POLO TV i radia Vox FM z takich hitów jak: 

„Kanikuły”, ”Raz i Dwa”  „A Kalyna” 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1mnYRw4Gm08 
https://www.youtube.com/watch?v=PwRMZSGKH38 
https://www.youtube.com/watch?v=WIq33ijwmn4 
https://www.youtube.com/watch?v=PHTKiKZBsyQ 

 
 

                                                                                                    

                                             

                                                 

                                                  

                                                       

                              

 

 

                            

       

ZaNoZa - wykonuje muzykę w klimacie „Dance” z nawiązaniem do pieśni ludowych w nowoczesnej 
aranżacji. Artystka śpiewa w języku rosyjskim, angielskim i polskim.  
 
Występ ZaNoZy to show wokalno - taneczne. ZaNoZa swoim występem uświetniła m.in. Wielką Galę 
BCC i Festiwal Piosenki Rosyjskiej w Warszawie. Wokalistka gościnnie wystąpiła w programie 
„Podróże z żartem” emitowanym w TVP2 (odcinek „Kraje, których nie ma”), a także na Mistrzostwach 

Polski DJ’ów.  
 
W lutym 2009 Za-No-Za wystąpiła w Stanach Zjednoczonych na balu polonijnym w Chicago. Zespół 
w charakterze gościa specjalnego wręczył statuetki POLONUSÓW, odpowiedniki polskich TELEKAMER.  

Warto dodać, że W 2010 roku artystka wystąpiła podczas uroczystych obchodów 600 rocznicy 

zwycięstwa wojsk polsko-litewskich pod Grunwaldem, jednego z największych tego typu wydarzeń 

w Europie. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1mnYRw4Gm08
https://www.youtube.com/watch?v=PwRMZSGKH38
https://www.youtube.com/watch?v=WIq33ijwmn4
https://www.youtube.com/watch?v=PHTKiKZBsyQ
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ZA-NO-ZA dzięki współpracy z najlepszymi producentami i dj-ami w Polsce wyróżnia się 

wyjątkowymi aranżacjami z nowoczesnym tanecznym brzmieniem.  

 

Latem 2014 roku powstał wakacyjny kawałek z taneczną nutką pod tytułem „Raz i Dwa” w klimacie 

w dance'owo-folkowym. Inspiracją do napisania utworu był Letni Festiwal Tańca w Wiśle, 

organizowany przez Piotra Galińskiego podczas którego został zrealizowany wideoclip. 

 

Piosenka „Raz i Dwa” to przebój, który  zrobił wielkie zamieszanie na polskiej scenie muzyki dance .  

 

W 2016 roku Zanoza wydałą kolejny hit A kalyna , który można usłyszeć i zobaczyć m.ni.  w 

telewizji W 4 Fun Dance. 

 

9 marca  2018 roku w Moskwie Zanoza będzie miała premierę utworu „Wadf Unites Us”, który 

został stworzony na potrzeby Mistrzostw Europy w tańcu federacji WADF. 

 

 

     

Do największych hitów zespołu należą:   
 

Kanikuły, Raz i Dwa, A Kalinka, Uśmiech za grosz, Biełyje rozy, 
Wietirok,  Joloczki, How do you do, Giovanni gipsy. 

Cennik : 

  

      
      * kwota rozliczna na podstawie umowy o dzieło lub rachunek                                                                                                       

                                                                                         

 

                                                                                         Zapraszam do współpracy 

                                                                                         manager artystyczny 

                                                                                         Marcin Szymański 

                                                                                       tel. 790 219 412 

FORMA KONCERTU LIVE ACT 

CZAS WYSTĘPU 60 minut + bis 

SKŁAD ZESPOŁU wokalistka + 2 tancerski 

STYL MUZYCZNY Dance 

HOTEL *** 2 pokoje 2 osobowe + śniadanie 

KOSZTY DOJAZDU brak 

CENA KLUB * 
3500 zł brutto 

CENA PLENER / EVENT * 


