MAGDALENA PASIERSKA

Jest muzykiem, wokalistką, producentem muzycznym, nauczycielem z dużym doświadczeniem
pedagogicznym, konsultantem śpiewu
oraz...
kulturoznawcą.
Podstawy edukacji muzycznej zdobywała grając na pianinie w szkole muzycznej Fraza.
Następnie studiowała wokal jazzowy we Wrocławskiej Szkole Jazzu i Muzyki Rozrywkowej.
Brała udział w wielu warsztatach wokalnych z udziałem m.in. Justyny Steczkowskiej i Grażyny
Łobaszewskiej.
Podstawy technicznie zdobywała pod kierunkiem Marzeny Wojak.
Uczestniczyła w wielu projektach muzycznych takich jak zespół Horn, Music in Progress czy
Sinusoidal.
Jest również autorem muzyki i aranżacji do poezji wrocławskiego poety Chrystiana Belwita.
W kwietniu 2006 założyła swój pierwszy zespół Me Myself And I,
od 2011 roku rozpoczęła pracę w kolejnym trio, tym razem producenckim – Herbata (ex Wszystkie
Wschody Słońca).

Zagrała ponad 500 koncertów w Polsce i w Europie na największych festiwalach muzycznych.
Doświadczona intensywną pracą nad własnym śpiewem, pracą kompozytorską, koncertowaniem
oraz autorka oraz
redaktor muzyczny autorskiego programu Mag Mus we wrocławskim Radiu Ram.
Była twórcą i nauczycielem własnego Studium Wokalnego we wrocławskim Centrum Kultury Agora.
Ma za sobą wiele godzin warsztatów wokalnych m.in. na corocznym, cyklicznym festiwalu
SLOT Art Festival.
W roku 2009 aplikowała i jako jedna z nielicznych dostała się na warsztat wokalny do Meredith Monk
w Instytucie Grotowskiego.
W dorobku artystycznym ma na koncie kooperacje z zespołem Bipolar Bears oraz z Mr. Transponder,
które zaowocowały wydaniem wspólnych utworów na premierowych płytach tych artystów. W roku
2009 zaśpiewała z Barbrą Walker z Uri Caine Badrock Trio.
Koncertowała towarzysząc między innymi występom Bobby'iego McFerrin'a
Richarda Bony
Liz Wright
Uri Cane'a
Anny Marii Jopek
Manu Chao
Leszka Możdżera
Manhattan Transfer
DJ'a Vadima
Beastie Boys
Razem z Me Myself and I wystąpiła w programie telewizyjnym "Mam Talent" urzekając publiczność, a
zwłaszcza jurorów, niebywałym profesjonalizmem artystycznym.

Magdalena Pasierska jest laureatem
Wrocławskiej Nagrody Muzycznej Prezydenta za rok 2011
oraz
Specjalnej Nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego
za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki
W tej chwili pracuje nad własnym, solowym albumem studyjnym.

