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ShekBand	–	Infalatable	Ram	/	Надувний	Баранець	
JAZZ:	ДАТА	РЕЛІЗУ	АЛЬБОМУ	-	29	КВІТНЯ	2022	РОКУ	
	
“Динамічний	 та	 майстерний	 альбом,	 у	 якому	 залишається	 тендітний	 аромат	
дитинства.”		-	Hélène	Werlé-	
	
“Всі	композиції	добре	продумані.	Вони	сповнені	винахідливості	 і	охоплюють	дуже	широкий	
діапазон	виразності	-	дуже	драматичні	та	чуттєві.”		-	Jeff	Ballard-		
	

Світовий	 реліз	 українського	 джазового	 альбому	 Inflatable	 Ram	
відбудеться	29	квітня	2022	року.	Реліз	вийде	на	лейблі	HGBSBlue	
Label	 by	 Black	 Forest	 Records,	 Німеччина	 за	 підтримки	 Taklit	
Editions	&	Productions	Agency,	Франція.	
	
Альбом	 представляють	 молоді	 українські	 музиканти,	 і	 він	
вражає	 з	 багатьох	 причин.	Це	 своєрідне	 бачення	 сучасного	
джазу:	 пошук	 нової	 мови	 та	 індивідуальності,	 водночас	 це	
спирання	 на	 традиції	 великих	 майстрів	 минулого,	 і	 все	 це	
відбувається	 крізь	 призму	 дитячої	 безпосередності,	 радості	 та	
шаленої	емоційності.			
	
ShekBand	 з'явився	 кілька	 років	 тому,	 і	 вас	 може	 здивувати	 їх	

вік.	Піаністці	Анні	14,	басисту	Артему	16,	барабанщику	Максиму	12	років.	 Гурт	виник	під	час	літнього	
джазового	фестивалю	Jazz	Summer	Camp	у	2015	році.		Саме	тоді	5-річний	Максим	вирішив	приєднатися	
до	своїх	брата	і	сестри	на	сцені.		Бажання	заглибитися	у	імпровізацію	і	створення	музики	спонукало	їх	
рухатися	далі.	
	
ShekBand	 успішно	 виступав	 на	 багатьох	 сценах	
України,	 Болгарії,	 Польщі,	 Словенії,	 Румунії	 та	
Німеччини,	 де	 брав	 участь	 у	 престижних	
конкурсах	 і	 фестивалях.	 Цього	 літа	 заплановано	
виступи	у	Німеччині,	Франції	та	Ірландії.	
		
Це	 молодий	 гурт,	 але	 вони	 випромінюють	
невимушену	радість	і	світло.	
	
Їхній	 розвиток	 пов’язаний	 насамперед	 із	
відданими	 батьками,	 які	 люблять	 джаз	 і	 всіляко	
підтримують	 їх,	 та	відомим	джазовим	педагогом	
Київської	 Музичної	 Школи	 №4	 Олексієм	
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Прощенковим,	Заслуженим	працівником	культури	України.	
	

У	 грудні	2019	року	ShekBand	брав	участь	у	7	Virtual	 Jazz	Contest,	 і	це	привернуло	увагу	членкині	журі	
Патрісії	 Джонстон.	Вона	 відзначила	 їх	 музикальність,	 пристрасність	 та	 впевненість	 у	 собі.	Вони	
отримали	почесну	відзнаку	Taklit.	Ця	підтримка	сприяла	релізу	альбому	ShekBand.		
	
Остання	композиція	альбому	була	зведена	за	день	до	війни.	А	вже	через	декілька	годин	сім’я	ховалася	
від	 ракет	 і	 була	 змушена	 тікати	 у	 пошуках	 безпечного	 місця.	 Незважаючи	 на	 жахи	 війни	 діти	
зосередилися	 на	 своїй	 творчості.	 Втратити	 своє	 майно	 та	 своє	 звичайне	 життя	 було	 жахливо,	 але	
слідувати	мріям	незважаючи	ні	на	що	–	це	шлях	до	кращого	майбутнього.	
	
Альбом	 складається	 з	 9	 авторських	 композицій	 та	 оригінального	 аранжування	 стандарту	 Уейна	
Шортера.	

–	JOHN	FENTON	–	
	
INFLATABLE	RAM	
	
1. Inflatable	Ram				 	 3:22	
2. Dragon	River		 		 4:50	
3. Ukrainian	Samurai	 4:03	
4. BaraShek	 	 4:23	
5. Toock-Toock	 	 3:06	
6. Dixit	Land	 	 4:50	
7. Flights	of	Stairs	 	 3:13	
8. Slovenia		 	 2:41	
9. Dreams	and	Marvels	 3:04	
10. Deluge		 	 	 3:20	
	 	
	
ShekBand 
	
Анна	Шекера	–	фортепіано,	вокал	
Артем	Шекера	–	контрабас,	вокал	
Максим	Шекера	–	ударні,	вокал	
Музика	та	аранжування	–	ShekBand	та	Олексій	
Прощенков		
крім	№10:	Deluge	–	Уейн	Шортер	
	
	

shekband.com.ua	
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Олександр Шекера – текст (5 та 9) 
Ельза Жеребчук – фото 
Дизайн – Sophie Morisson Tansini  
Запис, Мікс та Мастеринг – Олександр  
Садовець, Студія «На Хаті Рекордз», Україна,  
липень 2020 – лютий 2022. 
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Опис	альбому:	
	
Рожевий	надувний	баранець	у	м’ятному	небі…	Саме	таким	ми	бачимо	всесвіт	навколо	нас.	І	ми	
хочемо	якнайдовше	залишатися	в	цьому	безтурботному,	крихкому	та	прекрасному	світі.	Світі	нашого	
дитинства.	

	
Опис	треків:	

1. Inflatable	Ram.	Це	історія	про	безтурботну	життєрадісність.	Це	дитинство,	в	якому	кожен	день	
триває	нескінченно.	І	цей	крихкий	стан	як	повітряна	кулька,	що	летить	у	небо.	
	

2. Dragon	River.	Це	маленький	струмок,	який	на	своєму	звивистому	шляху	перетворився	в	могутню	
ріку	і	тепер	більше	нічого	не	боїться.	
	

3. Ukrainian	Samurai.	Ми	багато	чули	та	читали	про	відважних	героїв,	але	не	знали,	що	вони	живуть	
серед	нас.	
	

4. BaraShek.	Я	прокидаюся	від	звуків	крапель	дощу.	А	за	вікном	туман	на	полонинах	Карпатських	
гір.	
	

5. Toock-Toock.	Хто	там	є	і	навіщо?	За	дверима	поки-що?	Так	шумить	не	абищо!	Це	ведмідь!	
	

6. Dixit	Land.	Ми	любимо	грати	в	гру	Dixit	та	вигадувати	неймовірні	асоціації	та	історії.	
	

7. Flights	of	Stairs.	Мелодії	цієї	композиції	як	сходові	прольоти.	То	вгору,	то	вниз.	Кожні	сходи	
кудись	нас	ведуть.	
	

8. Slovenia.	В	цій	країні	найкрасивіші	гори	та	найсмачніше	морозиво.	
	

9. Dreams	and	Marvels.	Хлопчик	біля	моря	запитує	себе,	що	за	дива	на	нього	там	чекають.	І	зірки	
над	ним	загадково	посміхаються…	
	

10. Deluge.	Це	композиція	Уейна	Шортера.	Завдяки	легендарним	музикантам	ми	знаходимо	нові	ідеї	
для	нашої	творчості.	

	
	

	
	

Людмила	Шекера	-	Київ,	Україна	
Тел:	+380505479382	Mail:	info.shekband@gmail.com	


