Muzyka to spełnienie marzenia z dzieciństwa
Natalia Wilk – absolwentka Liceum
Ogólnokształcącego im. Króla Władysława
Jagiełły w Przeworsku (2005 – 2008) z
niezwykłym głosem, wielkim talentem i
miłością do śpiewu . Ukończyła z
wyróżnieniem wokalistykę na kierunku Jazz i
Muzyka Estradowa na Wydziale
Artystycznym UMCS w Lublinie. Kształciła
się w klasie Krystyny Prońko oraz Moniki
Malec - Piotrowskiej. Wielokrotna Laureatka konkursów wokalnych.
Natalia od dziecka związana jest z muzyką. W szkole średniej brała aktywny udział w konkursach
i przeglądach piosenek. Szczególnym jej sukcesem były dwa wygrane Ogólnopolskie Konkursy Poezji
Śpiewanej. Jej marzeniem było, aby zaśpiewać na jednej scenie z Dorotą Miśkiewicz, Kubą Badachem
i Arturem Gadowskim.
(…) W szkole wyróżniała się nie tylko niesieniem pomocy koleżeńskiej innym, ale pogodą ducha i radością
wewnętrzną, promieniującą na otoczenie (…) Nie było u Niej krzty zarozumiałości czy pewności siebie
z tego, że była zdolna, utalentowana muzycznie, że mogła imponować innym (…)
( wychowawczyni Natalii – Joanna Kozak )
Od siedmiu lat prezentuje się nie tylko jako wokalistka, ale
także i pianistka. Oprócz tego jest także pedagogiem,
nauczycielem śpiewu. Pracuje w kilku prywatnych
placówkach oraz zajmuje się warsztatami muzycznymi.
Miała

okazję

przedsięwzięciach

sprawdzić

się

muzycznych

w
oraz

różnorodnych
repertuarze,

począwszy od piosenki literackiej i aktorskiej, przez
wielogłosowe brzmienia, muzykę jazzową i rozrywkową,
do żywiołowych aranżacji wykonywanych z towarzyszeniem 50-osobowego składu orkiestry dętej.
Występowała u boku znanych artystów, m.in.: Krystyny Prońko, Doroty Miśkiewicz, Kayah, Kasi
Cerekwickiej, Marka Stefankiewicza, Kuby Badacha, Krzysztofa Cugowskiego (Budka Suflera), Piotra
Shmidta, Klary, Sławka Uniatowskiego. Supportowała przed takimi zespołami i artystami jak: Sofa, Novika,
Pinavela, Katie Melua. W roku 2011 brała udział w programie o formule talent show „Bitwa na głosy” , 16osobowej drużynie Krzysztofa Cugowskiego wybranej przez największe polskie gwiazdy. Poznała specyfikę

zawodu wokalisty, gromadząc doświadczenie w muzycznych projektach i koncertach. Na stałe współpracuje
i współtworzy projekty m.in. z: Włodkiem Pawlikiem, Tomaszem Momotem oraz Arturem Gadowskim
(wokalista zespołu IRA). Dało jej to możliwość
intensywnego i wszechstronnego rozwoju w zawodzie
muzyka. Jej sukcesem jest płyta nagrana z Orkiestrą
Tomasza Momota oraz płyty nagrane wspólnie z
różnymi artystami: „Wieczorem” oraz “Mów spokojniej”
do słów Adama Zagajewskiego ( m.in. "Senza flash", "W
cudzym pięknie", "Zwyczajne życie" ) z kompozycjami
Włodka Pawlika.
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