LEJDIS BEZ GENTLEMEN

to wyjątkowo skuteczny muzycznie
żeński skład coverowy pozwalający swobodnie wyrażać naturalną
lekkość świetnego warsztatu przy jednoczesnej sile rażenia bomby
atomowej. Najlepsze w polskiej muzyce rozrywkowej instrumentalistki
wspierane są zdecydowanymi głosami charyzmatycznych wokalistek.
Dzięki tym możliwościom zespół tworzy na żywo koncerty będące
pełną wysublimowanego talentu, wdzięku i seksapilu ucztą muzyczną.
Niezwykle szeroki, taneczny repertuar największych polskich i światowych przebojów poprockowych oraz profesjonalizm poparty doskonałą współpracą z największymi polskimi gwiazdami,
tworzą kreatywne oraz przyjazne wsparcie dla organizatorów oczekujących niesztampowych
sposobów wyróżnienia szalonych eventów, gali, bali i innych prestiżowych wydarzeń biznesowych.
W repertuarze grupy znajdują się odświeżone aranżacyjnie, zgodnie z aktualnymi trendami
muzycznymi, największe hity wszech czasów polskiego rocka oraz współczesne przeboje poprockowe. Od Edyty Bartosiewicz, poprzez Bajm, Maanam, Renatę Przemyk, Lady Punk czy Wandę &
Bandę, poprzez przeboje Tiny Turner, Abby, Guns N' Roses, AC/DC, aż po Dodę, Brodkę, Lady
Gagę, Adele, Rihannę oraz wiele innych, bez których nie mogą odbyć się najlepsze imprezy.
W ćwierćfinale IV edycji "Must be The Music" LEJDIS-y zostały wysoko ocenione przez wszystkich
jurorów, były rekomendowane przez red. Maciborka z RMF FM oraz uzyskały III lokatę całej edycji
w głosowaniu internautów. Adam Sztaba o nich powiedział: "Bardzo sprawne instrumentalistki.
Ocena 4xTAK nie wynika z tego, że jest to nietypowy zespół, tylko było to na prawdę po prostu
świetnie i skutecznie zagrane", a Kora dodała: „Kocham, kocham i jeszcze raz kocham!” (do
obejrzenia występu LEJDIS w Must be the Music zapraszamy na stronie: www.lejdis-bez.pl).
Dzięki dbałości o najwyższą jakość, LEJDIS-y bez kompleksów przełamują stereotypy męskiego
świata muzycznego, doskonale uzupełniając go swoją subtelną kobiecością i zdecydowanym
charakterem koncertów granych wyłącznie na żywo. Na żywo również mogą uczestniczyć w oprawie
muzycznej gali poprzez wyróżnienie rozdania nagród specjalnie przygotowanymi jinglami.
LEJDIS BEZ GENTLEMEN to żeński rodzynek rynku muzycznego, powiew świeżości i niezwykle
interesująca propozycja dla rosnącego zapotrzebowania ze strony coraz bardziej wymagającego
rynku wydarzeń. To prawdziwa bomba energetyczna, którą możesz zdetonować na swojej imprezie.
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