Honorata Skarbek
Koncerty gwiazd
Honorata Skarbek (ur. 23/12/92), wokalistka, autorka tekstów i kompozycji z wytwórni
Universal Music oddziału Magic Records. Pod koniec 2011 roku była najczęściej wyszukiwaną
osobą w Polsce według rankingu GOOGLE. Jej debiutancki album HONEY wydany 28 marca
2011 r uzyskał status zlotej płyty. Wszystkie piosenki i teledyski artystki w sieci zostały
obejrzane ponad 50 milionów razy. Honorata od 7 lat odnosi ogromne sukcesy w internecie,
gdzie została odkryta przez swojego obecnego managera. Prowadzi jednego z pierwszych i
najpopularniejszych blogów lifestylowych w Polsce, który od początku swojej aktywności
uzbierał prawie 100 milionów odsłon (www.honorata-skarbek.com). Aktywna w Internecie
wokalistka
na
Facebooku
zebrała
już
ponad
400
000
fanówlike'ów
(www.facebook.com/honeyofficial). Obecnie jest najpopularniejszą wokalistką w Polsce na
twitterze (www.twitter.com/honorataskarbek - 500 000 fanów) oraz na instagramie
(www.instagram.com/honkabiedronka 85 000 fanów).
W teledysku wokalistki do piosenki SABOTAŻ, wystąpił znany na całym świecie model Zombie
Boy, którego można również zobaczyć w teledysku Lady Gagi do piosenki Born This Way, link
do teledysku: http://youtu.be/j6B5znzkAPo.
W marcu 2013 r Honorata wystąpiła jako support przed światową gwiazdą Justinem
Bieberem, podczas jego koncertu w Polsce. Była jednym z trzech lokalnych supportów na
całej trasie artysty "BELIEVE" obejmującej ponad 200 koncertów na całym świecie.
16 kwietnia 2013 r, artystka wydała swój drugi studyjny album pt. "MILLION", który również
pokrył się złotem. Zagrała ponad 80 koncertów na trasie koncertowej My Name Is Million
Tour. W listopadzie 2013 r, została wydana dwupłytowa reedycja płyty "MILLION', na której
znajdziemy akustyczną płytę z 6 singlami oraz 3 zupełnie nowe utwory.
Dotychczasowe single Honoraty Skarbek można było usłyszeć czołowych stacjach radiowych
(m.in. RMF FM, Radio ZET, Radio ESKA), a teledyski były puszczane w każdej muzycznej stacji
telewizyjnej (m.in. VIVA Polska, Eska TV, 4fun). Piosenki "No One", "Runaway", "Sabotaż" i "Nie
powiem jak" były na polskiej liście Air Play, czyli najczęściej granych utworów w Polsce.
Teledysk do utworu "LALALOVE" zdobył rekordową ilość odsłon na youtubie, tj. 12 000 000.
Jesienią 2014 roku Honorata wzięła udział w jednym z najpopularniejszych programów
telewizyjnych- Taniec z gwiazdami. Obecnie artystka pracuje nad swoją trzecią studyjną płytą,
której premiera planowana jest na początek 2015 roku.
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