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Aby mówić o zespole NOBO należy cofnąć czas o kilkanaście lat wstecz do
początków muzycznej drogi wszystkich członków zespołu. To wtedy muzycy
NOBO brali udział w projektach muzycznych, które bardzo wyraźnie odcisnęły piętno na to jak wyglądać będzie ich przyszłość. Znane szerokiej publiczności, wielokrotnie nagradzane, alternatywne i istniejące do dziś Out of Body
Experience, Balsam czy Ode to Venus (z Marcinem Karelem – Fruhstuck,
Katarzyna Kowalska) to muzyczne momenty, z których nie boimy się czerpać wiedzy do dziś. To zespoły przesiąknięte przecinającymi się inspiracjami
wszystkich ich członków. Od takich wielkich jak The Beatles skończywszy na
potężnym Jane’s Addiction. To właśnie te chwile wpłynęły na podejmowanie
muzycznych wyzwań kilkanaście lat później…
W roku 2014, z niesamowitą determinacją i miłością do muzyki, powstało
NOBO w składzie Emanuel Nowak, Dawid Nowak, Marcin Kisiecki i Andrzej
Kubrycz. Ci muzycy tworzą NOBO do dziś. To historia prawdziwa, oparta na
faktach.
Nobo. To coś więcej niż muzyka. Coś mocniej niż słowa. To opowieść. Powstało wtedy, kiedy drogi muzyków zeszły się z prawdziwym życiem Człowieka,
Bodo. To to życie determinowało nas do napisania tej historii w taki sposób
aby pokazać ją światu. Przez wiele miesięcy w starej, przesiąkniętej muzyką
sali tworzyły się aranżacje do jednej z najbardziej prawdziwych opowieści
o życiu. Gdy byliśmy już gotowi, podzieliliśmy się nią z każdym. Tak powstało
NOBO.
Rok 2016 był przełomem w historii zespołu. Wtedy światło ujrzał pierwszy
singiel, nad wyraz wspaniale przyjęty utwór „Chory”. To ta kompozycja gościła na wielu radiowych listach i w wielu radiowych audycjach. Po krótkim
czasie NOBO zdecydowało się stworzyć pierwsze EP a wraz z nim dać fanom
w prezencie kolejny singiel, utwór „Sekrety”. To tym utworem zachwycił się
sam Andrzej Kuryło, autor ponad 250 tekstów utworów muzycznych, człowiek wybitny. To dzięki niemu utwór „Sekrety” gościł na antenie 1 Programu
Polskiego Radia w audycji „Leniwa Niedziela”.
Na przełomie 2016 i 2017 roku zespół NOBO ruszył w pierwszą polską klubową trasę koncertową. Zagrał kilkadziesiąt koncertów u boków takich zespołów jak Cinemon, Hanza czy Ozone Mama.
Opowieść trwa nadal...ale Bodo już nie ma wśród nas. Jest za to Jego historia,
pisana przez nas samych. Zostawił ją nam. A my tworzymy to dzieło dalej.
Postanowiliśmy stworzyć w tym samym miejscu z tą samą determinacją kolejne krótkie wycinki. Tak powstało kilkanaście kompozycji przepełnionych
przestrzenią, melodią i tekstem, który w swojej treści oddaje kolejny etap tej
historii.
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W maju 2018 roku pod okiem realizatora Jacka Miłaszewskiego (odpowiedzialnego za płyty m.in.: Acid Drinkers, Happysad, Hunter, OCN) NOBO zarejestrowało na żywo pierwszą część studyjnego materiału na nowy, tym razem long
play. Całość prac związanych z nagraniem prowadzona była w Studio Tall Pine
Records w Kolbudach k/Gdańska. Do udziału w tym koncepcie zaproszenie
przyjęła przedstawicielka wrocławskiego nurtu muzycznego – Natalia Lubrano, która jako współautorka wykonuje z zespołem utwór „Wrocław”.
W 2019 roku zespół pokazał światu swoje całkiem nowe oblicze. Wiosną opublikował nowy singiel „Honey”, którego realizacją, mixem i masteringiem zajął
się Jacek Miłaszewski. Do utworu tego powstał też animowany teledysk autorstwa Konrada Banaszkiewicza. Utwór ten został bardzo pozytywnie przyjęty wśród słuchaczy czego efektem były także wizyty NOBO w ogólopolskich
rozgłośniach radiowych (Radio Wrocław, Radio RAM, Radio Opole).
W czerwcu 2019 NOBO podjęło współpracę z Maciejem Wasio (OCN, Wasio)
których efektem było powstanie singla „Genius Loci”. Tym razem nagrań dokonano w warszawskim Nebula Studio (pod okiem Mikołaja Kiciaka) a za mix, mastering, produkcję odpowiedzialny był sam Maciej Wasio. Utwór „Genius Loci”
miał swoją premierę we wrześniu 2019 na wszystkich dostępnych portalach
streamingowych (Spotify, iTunes itp.), YouTube w formie teledysku oraz w radiu
RAM.
Rok 2019 to także występy sceniczne u boku takich zespołów jak: Golden Life,
Happysad, Antek Smykiewicz, Marysia Lewandowska.
Ten zespół to opowieść z Wrocławia... o ludziach stąd.
Nobo gra dalej...

