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Inez Bodio singlem POWIEDZ JAK podbija rynek muzyczny
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Uczestniczka i laureatka najpopularniejszych muzycznych talent show - Inez Bodio właśnie wydała swój
debiutancki singiel Powiedz jak . Wokalistka swoim singlem zyskała tysiące nowych fanów i wzbudziła
wielki szum medialny.
Debiutancki utwór "Powiedz tak" okazał się strzałem w 10-tkę. Bardzo spodobał się publiczności i zapowiada
początek wielkiej kariery. Wydany niedawno teledysk do utworu ma imponującą liczbę odsłon. Informacje o
Inez Bodio i jej debiutanckim singlu od tego momentu zamieszczają największe portale, m.in. Onet.pl,
Interia.pl, wp.pl i Radio Eska. Błyskawicznie zyskująca na popularności wokalistka z nowym utworem
wystąpiła również w programie "Dzień Dobry TVN".
Swój talent Inez Bodio pokazała szerszej publiczności najpierw za sprawą znakomitych występów w
popularnych telewizyjnych muzycznych talent-show. Śpiewając w drużynie Ewy Farny w programie TVP
"Bitwa na Głosy" u rywalizując z największymi gwiazdami estrady osiągnęła ogromny sukces zajmując 2
miejsce. Potem próba sił w TVN-owiskich programach "Mam Talent" i z sukcesem ostatnio w "X-Factor" 4.
Już podczas castingu doprowadziła do wielkiego wzruszenia jurorki. Otrzymała wówczas komplet czterech
głosów na "Tak".
Kuba Wojewódzki nie szczędził pochwał i skomentował występ Inez oraz reakcję poruszonej do łez Ewy
Farnej - "Najlepszą recenzją dzisiaj nie są słowa, a oczy Ewy. Inez, Ty masz 18 lat? Zdajesz sobie sprawę jak
wiele jeszcze nie umiesz? Na szczęście my zdajemy sobie sprawę z tego, jak wiele już umiesz!"
Inez przeszła kolejne etapy programu, w tym BootCamp, odpadła dopiero na kolejnej selekcji zdjęciowej. Jej
talentu wokalnego jednak nie podważył nikt. Nie brakowało jej także scenicznej charyzmy pozwalającej na
swobodny kontakt z widownią.
- "Wspaniałe słowa jurorów, niezapomniane emocje. Dziękuję za piękne słowa, za łzy Ewy. Nie poddaję się!
Idę dalej!" - mówi teraz wspominając udział w programie młoda wokalistka.
Teledysk Inez Bodio "Powiedz jak"
http://www.youtube.com/watch?v=414puRNB8Ic
Anna Figiel
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