Brian Fentress - Bio
Wychowywał się w Detroit – mieście czarnej muzyki, w rodzinie muzyków i wokalistów. Już gdy
Brian był małym chłopcem, rodzina dostrzegła jego dar i umiejętności muzyczne, dane mu od Boga.
Dorastając w kościele Brian rozpoczął dyrygowanie chórami oraz śpiewanie solo w wieku 5 lat.
Dla Briana i wszystkich w jego otoczeniu było oczywiste, że jego przyszłość związana będzie
z muzyką.
W szkole średniej miał szansę zapoznać się z muzyką klasyczną oraz rozwinął swoje zamiłowanie
do Opery. Otrzymał stypendium do Alabama A&M University, który ukończył z wyróżnieniem
w roku 2003. Kontynuował naukę w University of Phoenix, który z tytułem magistra ukończył w 2006
roku. Współpracując w profesjonalnymi chórami klasycznymi oraz z chórami gospel, w trakcie
odbywania studiów, Brian znacznie rozwinął i udoskonalił swoje umiejętności jako dyrygent chórów
i wokalista.
Dwunastoletnia edukacja muzyczna w zakresie teorii muzyki i emisji głosu dała jego barytonowej
barwie pełne afro-amerykańskiego kolorytu brzmienie. Podczas koncertów wciela się on nie tylko
w rolę żywiołowego dyrygenta, ale też w pełnego scenicznego czaru solistę. Jego niezwykły głos
dostrzegli muzycy światowej sławy. Występował i nagrywał u boku takich artystów jak Kirk Franklin,
Lyle Lovette, Cece Winans, Aretha Franklin – artystka światowego formatu, uznawana za jeden
z pięciu największych współczesnych głosów kobiecych w muzyce rozrywkowej. Brian nie
zaniedbywał także rozwijania kunsztu dyrygenta – obok koncertowania zdobywał doświadczenie jako
stażysta u muzyka, aranżera i producenta Freda Hammonda.
Od roku 2005 Brian podróżował po Europie jako instruktor warsztatów gospel i dyrygent chórów
warsztatowych. W grudniu 2007 roku w Poznaniu był instruktorem największych warsztatów gospel
w Polsce. Wzięło w nich udział około 1020 osób, a Brian koncertował wspólnie z Mietkiem
Szcześniakiem oraz Natalią Kukulską, co stanowiło niezwykłe połączenie polskiego brzmienia
z afro-amerykańską żywiołowością Briana. Swe kulturowe bogactwo Brian wyśpiewał również
w zarejestrowanym dla Telewizji Polskiej oraz TV Religia koncercie z repertuarem kolęd
amerykańskich.
Pochodzący ze Stanów Zjednoczonych Brian posiada doświadczenie w śpiewaniu wszystkich
rodzajów muzyki gospel. Nikt inny nie jest tak dobrze przygotowany przez studia czy
wykwalifikowany, jak Brian. Zapraszając do siebie Briana możesz być pewien profesjonalnego
wykonania oraz wysokiej jakości muzyki.
Od lipca 2009 roku Brian Fentress mieszka w Polsce. Muzyka jego przodków wciąż pozostaje
w nim żywa, wyzwalając w nim twórczy, artystyczny niepokój.

