James Blunt wystąpi w Łodzi
James Blunt to artysta, którego nie trzeba przedstawiać. Kto z nas nie wzruszył się, słuchając takich
numerów jak: „You’re beautiful”, którego liczba wyświetleń w serwisie YouTube przekracza już 500
milionów, ponadczasowego „Goodbye my lover” czy hitu „Melody”, stworzonego we współpracy z
Lost Frequency? Nie ma wątpliwości, że James Blunt - z natury powściągliwy Anglik, a do tego były
wojskowy, który stacjonował w Kosowie, upust całej swojej wrażliwości daje właśnie w muzyce.
Dlatego jego autentyczna i bezkompromisowa twórczość nie przestaje zachwycać. W dobie muzyki
elektronicznej i syntetycznej, Blunt niezmiennie stawia na akustyczne brzmienia. Podczas
koncertów staje na scenie z gitarą.
- Gdyby nie pojawił się James Blunt, nie byłoby dzisiaj Eda Sheerana i tych licznych młodych ludzi,
którzy śpiewają z towarzyszeniem gitary. On sprawił, że muzyka stała się z powrotem taka, że
można ją sobie zanucić - mówił dziennikarz muzyczny Jerzy Skarżyński przy okazji ostatniego
koncertu artysty w Gliwicach.
Na trasie „Once Upon a Mind”, w ramach której James zawita do Polski, nie zabraknie hitów
wokalisty oraz utworów z ostatniego albumu, wprowadzających nową jakość w jego brzmienie. Sam
artysta przyznaje, że kompozycje z płyty „Once Upon a Mind” to najbardziej intymne piosenki, jakie
stworzył.
- Po piosence „You're beautiful” ciężko było mi już pisać w ten sam otwarty sposób, ponieważ nie
podobało mi się, że tyle osób ma wgląd w moje prywatne życie. Ale teraz, kiedy w moim życiu
wydarzyły się ważne osobiste sprawy, znów mogę pisać w niefiltrowany, otwarty sposób. Czuję się
nie, jakbym wracał do branży muzycznej, czuję się jakbym wracał do muzyki - przyznaje James Blunt
pytany o płytę „Once Upon a Mind”.
Majowy koncert w 2022 roku będzie więc nie tylko wyczekiwanym powrotem do muzyki na żywo,
ale i jednym z bardziej intymnych spotkań z artystą. Tym bardziej że po ostatniej wizycie Jamesa w
naszym kraju zachwycił się on polskimi widzami, ich zaangażowaniem i zabawą podczas koncertu.
James Blunt jest również mistrzem dowcipu. Jego zabawne wpisy na Twitterze stały się tak
popularne, że skłoniły muzyka do napisania książki o sobie - „How To Be A Complete and Utter
Blunt”. Co ważne, mimo popularności Blunt nie stracił kontaktu z rzeczywistością. To zwykły
człowiek pełen dystansu do siebie, dzięki czemu jego koncerty są niczym spotkania ze starym
znajomym - to pełne śmiechu, emocji i najlepszej muzyki wieczory w luźnej atmosferze.
Sprzedaż biletów na łódzki koncert rusza 19 maja 2021, a jedyną autoryzowaną bileterią jest
biletserwis.pl. Organizatorem koncertu jest agencja Prestige MJM.
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