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Bemutatjuk Katie Meluát (Szemelvények az internetrıl) 

Katie Melua Grúziában látta meg a napvilágot 1984-
ben, alig 8 éves volt, mikor szívsebész édesapja állást kapott 
egy Belfast-i kórházban és családjával együtt kiköltözött 
Írországba. Majd öt év után Észak-Írországból Londonba 
vezetett a család útja, mindeközben már zenei órákat vesz, 
saját elmondása szerint gyerekkorától kezdve egy muzikális 
közegben nevelkedik.  

Alig 15 évesen pedig kíváncsiságból benevez egy 
televíziós tehetségkutató mősorba, a ’Stars Up Their Nose’, 
ahol Mariah Carey ’Without You’ címő dalát adja elı. A 
fellépése olyan jól sikerül, hogy a tehetségkutató 
gyızteseként búcsúzhat a mősortól. Idıközben beiratkozik a 
londoni Brit School for Performing Arts –ba, ahol zenei 
tudását tovább csiszolgathatja. Az iskolai évek során olyan 
zenei hatások érik, mint Joni Mitchell, Queen, Bob Dylan 
lemezei vagy az ír népzene. Eva Cassidy hatására pedig 
megírja a ’Faraway Voice’ címő dalt.  

Az ismert zeneszerzı, Mike Batt épp egy jazz 
zenekarhoz keres fiatal zenészeket Katie iskolájában, mikor 
Katie-vel összetalálkozik. A fiatal lány ’Faraway Voice’ 
címő dalával teljesen letaglózza a Batt-et. „Ritkán találkozik 
az ember olyan különleges emberekkel, mint Katie. 
Egyszerően egy született tehetség.” – mesélte Mike Batt. Batt 
azonnal lemezszerzıdést ajánlott kiadójánál, a Dramatico-nál 
Katie-nek. 

2003. év végén napvilágot látott debütáló albuma a 
„Call Off The Search”.  

2004. januárjában az angol eladási lista 1.helyére 
került és ezzel Dido-t is sikerült kiütnie a vezetı pozícióból. 
A ’Call Off The Search’ Európa valamennyi nagyobb 
országában bejutott a top10-be, aranylemezes státuszt ért el 
Hollnadiában, Hong Kongban, Svájcban, platinalemez lett 
Dániában, ÚJ Zélandon, Ausztráliában, kétszeres platina lett 
Németországban, Írországban, Norvégiában, Dél-Afrikában, 
összesen 2 millió példány talált gazdára csak az európai 
kontinensen.  

2005. áprilisában német ECHO Award-ban részesült, 
Angliában a legtöbb albumot eladott elıadónak számított 
2004-ben: 1,8 millió példány fogyott el debütáló korongjából 
és hatszoros platinalemez lett. 2005-ben a Nelson Mandela 
nevével fémjelzett 46664 koncerten a Queen társaságában 
lépett színpadra, de a Nobel Békedíj átadásán is zenélt. 
Személyesen az angol királynıtıl kapta meg brit 
állampolgárságát, mindezt a Buckingham Palotában rendezett 
ceremónia keretén belül.  

2005. év végén jelent meg második albuma, ’Piece By 
Piece’ címmel, mely azóta is a listák élvonalában tanyázik. 
Albumaiból világszerte ezidáig 6 millió példányt adtak el.  

Forrás: music.hu 

A lemezkiadók nemzetközi szövetsége , az IFPI 
hivatalos közleménye szerint Katie Melua lett a 
legsikeresebb azaz legtöbb lemezeladást produkáló nıi 
elıadómővész Európában! Katie második, ‘Piece By 
Piece’ címet viselı albumának 2005. szeptemberi 
megjelenése óta a kontinensen nem kevesebb mint három 
millió példány talált gazdára, ami tripla platinalemezes 
státuszt jelent az IFPI besorolása szerint.A 
legkiemelkedıbb az egészben, hogy Katie albumai egy 
kisebb független lemezkiadónál, a Dramatico 
Entertainment-nél jelent meg. Sıt a ‘Piece By Piece’ az 
egyedüli független kiadó gondozásában megjelent korong, 
amit az IFPI platinaként ismert el. … 

… Katie Melua 1984-ben a volt Szovjetunió 
területén, Grúziában született, 8 éves volt mikor családja 
Észak- Írországba, Belfastba költözött, majd 1997-ben 
Londonban telepedtek le. 16 éves volt, mikor felvételt 
nyert az egyik legnevesebb brit mővészeti iskolába, a Brit 
School of Performing Arts and Technology-ra, itt ismerte 
meg és tőnt fel a tehetsége Mike Batt zeneszerzı, 
producernek, aki ezek után kiadójához, a Dramatico 
Entertainmenthez szerzıdtette a fiatal lányt. Katie ‘Call 
Off The Search’ c. debütalbuma 2003. szeptemberében 
jelent meg, pont akkor amikor Katie befejezte a 
tanulmányait. 

A ‘Call Off The Search’ Angliában 2004. 
januárjában a listák legelejére került, 1. helyen szerepelt a 
lemezeladási listán és összesen 3,6 millió példányban talált 
gazdára világszerte. 2005. augusztusában kapta meg brit 
állampolgárságát Katie és családja, egy hónappal második 
nagylemeze, a ‘Piece By Piece’ megjelenése után. A brit 
listán azonnal az 1. helyen nyitott a korong, további öt 
országban a listák elejére került és több mint 3,5 millió 
darab kelt el belıle, a BillBoard Európai összesítı listáján 
több mint 60 hete szerepelve! 

2004-ben és 2005-ben Katie Melua Anglia 
legnagyobb lemezeladását felmutató nıi elıadójának 
számított. 2006 egy újabb sikeres év volt a 22 éves lány 
számára. Számos elismerést győjtött be: az Echo 
Awardson ı lett a legjobb nemzetközi nıi elıadó, két Brit 
Award-ra jelölték, 150 ezer ember elıtt játszott az európai 
koncertsorozata során, majd egy holland tulipánfajtát 
neveztek el róla. Végigturnézta az USA-t, részt vett a 
Silverstone Grand Prix-n, elindított egy gyermekvédelmi 
kampányt ‘Írd újra a jövıdet’ címmel, megdöntötte a világ 
legmélyebb pontján adott koncert rekordját, ahol a 
tengerszint alatt 303 méterrel adott koncertet egy olajfúró 
cég megkeresése nyomán, év végén pedig a World Music 
AWardon különdíjban részesült, a Legsikeresebb Brit 
Elıadónak Járó Díjat vihette haza. 

Forrás: passzio.hu 

 



Második oldal  2 
Albumai 

� 2003 Call Off the Search 

� 2005 Piece by Piece 

� 2007 Pictures 

Kislemezek  

� 2003 The Closest Thing to Crazy 

� 2004 Call Off the Search 

� 2004 Crawling Up A Hill 

� 2005 Nine Million Bicycles 

� 2005 I Cried For You/ Just Like Heaven 

� 2006 Spiders'Web 

� 2006It's Only Pain 

� 2006 Shy Boy 

İsszel jön Katie Melua új lemeze 

Két év után idén ısszel új lemezzel jelentkezik a többszörös platinalemezes Katie Melua. A 'Pictures' címre 
keresztelt harmadik stúdióalbuma október 1-jén landol a boltok polcain. 

A debütalbum, a "Call Off The Search" és a 2005-ben napvilágot látott folytatás, a "Piece By Piece" címő 
lemezeivel Katie Melua méltán érdemelte ki a brit szigetország egyik legsikeresebb nıi elıadójának járó címet: nemcsak 
több milliós eladásokkal büszkélkedhet- többek között nemrég kapta meg a független lemezkiadók nemzetközi 
szervezetének, az IMPALA-nak az elismerését második albuma 3,5 milliós példányszámú eladásai után -, hanem a 
szakma valamennyi komolyabb díját már besöpörhette. Az idén 23 esztendıs Katie a folyamatos hajtás mellett sem állt 
le, október elsı napjára már harmadik stúdióanyagával jelentkezik. A 'Pictures' címet viselı lemez továbbra is a bevállt 
stábbal került felvételre: elsısorban Katie saját dalai, valamint felfedezıje és producertársa, Mike Batt szerzeményei 
találhatók majd meg az új hanghordozón. Nagyzenekar - vonósok és fúvósok, valamint neves ütısszekció gondoskodott a 
még tökéletesebb zenei hangzásért. A tizenkét új dal közül - melyeknek címét már hivatalossá is tették Katie honlapján 
keresztül - a napokban választják ki az elsı kimásolásra kerülı maxis szerzeményt, amit hamarosan megismerhetünk. 

Új Katie-dalt egyébként az elmúlt idıszakban a szemfülesebbek már elcsíphettek: több filmhez is készített a grúz 
származású lány betétdalt. Így a Renee Zellweger és Ewan McGregor fıszereplésével hazánkban alig pár hete bemutatott 
"Miss Potter" c. film betétdala, a "When You Taught Me How To Dance" főzıdik Katie nevéhez, valamint egy amerikai 
produkció, a "Nancy Drew" egész estés alkotásban lehet majd felfedezni egy Robert Palmer-szám, a "Looking For Clues" 
feldolgozását Katie Melua tolmácsolásában.  

A 'Pictures' tracklistája: 

1. Mary Pickford (Used To Eat Roses) 

2. All In My Head 

3. If The Lights Go Out 

4. What I Miss About You 

5. Spellbound 

6. What It Says On The Tin 

7. Scary Films 

8. Perfect Circle 

9. Ghost Town 

10. If You Were A Sailboat 

11. Dirty Dice 

12. In My Secret Life 

Forrás: music.hu 
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