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Aleje - tu się dzieje: Jazz Tradycyjny - Koncert 7A BLUES
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filozofii życiowej. Spoiwem jest
pokora wobec wielkich bluesa,
rocka i jazzu oraz radość
tworzenia. Mimo zawartej w
nazwie deklaracji, zespół nie
gra tylko bluesowych coverów,
wymyka
się
definicjom.
Najbliższa muzykom 7A jest
formuła „okolice bluesa” lub
„post-blues”. Na repertuar
grupy składają się wyłącznie
własne
kompozycje
z
zespołową aranżacją.
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