Anna Maria Mbayo - wokalistka, kompozytorka i pedagog. Propagatorka muzyki gospel na
Dolnym Śląsku. Założycielka i dyrygentka działającego w latach 2014-2020 wrocławskiego
chóru Gospel Life. Od najmłodszych lat uczyła się gry na fortepianie, a później saksofonie.
Jej największą pasją jest jednak śpiewanie. Jest absolwentką wrocławskiej Akademii
Muzycznej. Ukończyła także kierunek Prowadzenie Zespołów Śpiewaczych w Studium
Muzyki Kościelnej w Opolu.
Jej przygoda z muzyką gospel rozpoczęła się od uczestniczenia w warsztatach
organizowanych na terenie kraju. Z biegiem czasu zaczęła się angażować coraz bardziej
w wykonywanie owej muzyki, co doprowadziło m.in. do tego, że uzyskała tytuł Najlepszej
Solistki XIV Międzynarodowego Konkursu Chórów organizowanego w ramach XIV
festiwalu Camp Meeting Osiek 2010, a także wystąpiła podczas ceremonii powitania
papieża Franciszka w ramach Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Choć jej największą
pasją jest komponowanie i wykonywanie muzyki gospel, często występuje z repertuarem
jazzowym, soulowym czy funkowym. Ma na swoim koncie występy u boku takich muzyków
jak m.in.: Janusz Szrom, Piotr Wojtasik, Leszek Możdżer, Billy Hart czy Billy Harper.
Obecnie jest pedagogiem uczącym w szkołach muzycznych. Jest również zapraszana
jako solistka do współpracy z licznymi zespołami, oraz jako instruktorka i dyrygentka do
prowadzenia warsztatów muzycznych.

Krótsza wersja:
Anna Maria Mbayo - wokalistka, kompozytorka i pedagog. Dyrygentka wrocławskiego
chóru Gospel Life oraz propagatorka muzyki gospel na Dolnym Śląsku. Założycielka i
dyrygentka działającego w latach 2014-2020 wrocławskiego chóru Gospel Life.
Choć jej największą pasją jest komponowanie i wykonywanie muzyki gospel, często
występuje z repertuarem jazzowym, soulowym czy funkowym. Ma na swoim koncie
występy u boku takich muzyków jak m.in.: Janusz Szrom, Piotr Wojtasik, Leszek Możdżer,
Billy Hart czy Billy Harper. Wystąpiła także podczas ceremonii powitania papieża
Franciszka w ramach Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.
Anna Maria jest pedagogiem uczącym w szkołach muzycznych. Jest również zapraszana
jako solistka do współpracy z licznymi zespołami, oraz jako instruktorka i dyrygentka do
prowadzenia warsztatów muzycznych.

