
1.) DykoBrass [3212]
Siedmioosobowy zespół instrumentalny (dęty) ze Lwowa. Poznali się w akademii muzycznej, ale pomysł
wspólnego grania narodził przy okazji wyjścia na piwo. Po 2 latach przejechali pół świata: Korea, Katar,

Arabia Saudyjska, Niemcy, Czechy, Turcja i wiele innych. Są dwukrotnymi zwycięzcami Leopolis Jazz Fest

w ramach muzyki ulicznej. Chcieliby zrobić wielki koncert w Polsce na znak wdzięczności. Biorą udział
w programie, aby pokazać swój talent - oczywiście liczą na zwycięstwo.

2.) Vanessa „Power” Kujawiak [2220]
Vanessa ma 12 lat i mieszka w Kaliszu. Urodziła się w Międzynarodowy Dzień Tańca. Tańczy od kiedy

pamięta. Jej specjalizacja to streetdance (hip hop i popping), a że tworzy wszystko praktycznie sama

jest „freestylowcem.” Trenuje online. Jest multimedalistką polskich konkursów tanecznych, na których

otrzymała w branży tanecznej przydomek „Power”. Stworzyła własne show „Dream Camp - 4 żywioły
Vanessy Power”. Poza tańcem lubi rysować i malować. Kocha zwierzęta i naturę.

3.) Jordan Forester [2223]
Jordan ma 20 lat i mieszka we Wrocławiu. Śpiewa od dziecka, ale na poważnie zajmuje się tym od

około sześciu lat. Talent rozwija głównie na swoim kanale YouTube poprzez nagrywanie coverów i

tworzenie własnej muzyki. Śpiewa po polsku, japońsku i angielsku. Jordan od dziecka ogląda “Mam

Talent” w telewizji i zawsze chciał w nim wystąpić. W wolnym czasie rysuje digitalowo. Ciągle się uczy,

ale coraz lepiej mu to wychodzi. Interesuje się kosmosem. W programie liczy przede wszystkim na

dobrą zabawę.

4.) Duo Tela Marinera [2315]
Duo Tela Marinera to duet z Barcelony stworzony przez Giselę Angrill Garcię i Edgara Ràfols Piñol. Są
artystami sztuki cyrkowej specjalizującymi się w akrobacjach powietrznych. Jako duet współpracują ze

sobą od 8 lat. Prywatnie są parą. Poznali się w 2014 roku w szkole cyrkowej. Gisela prowadziła
wówczas zajęcia z akrobacji w powietrzu, a Edgar był jej studentem. W 2015 roku dostali propozycję
dołączenia do Circus Tent Tour. Wtedy podjęli decyzję o porzuceniu swoich „normalnych” prac. Od tej

pory zarabiają na życie dzięki swojemu talentowi i pasji. W “Mam Talent” biorą udział ze względu na

polskie korzenie rodziny Giseli (jej ojczym jest Polakiem). Polska część rodziny Giseli nie miała jeszcze

okazji być na ich występach, stąd ich przyjazd do Polski. Liczą na to, że swoją pasją i miłością zarażą
jurorów i publiczność. Gisela uwielbia śpiewać i grać na pianinie. Edgar jest amatorem wspinaczki,

malowania, chodzenia po linie.

5.) Marisa Smutek [3110]
Marisa ma 16 lat, mieszka w Cambridge. Śpiewa odkąd pamięta, od zawsze lubiła występować dla

bliskich. Przez 2,5 roku miała prywatne lekcje śpiewu w szkole Singing Attitude, aktualnie uczy się w

Collegu, na kierunku Music Performace, gdzie szlifuje swój warsztat zarówno muzyczny, jak i sceniczny.

Nagrała kilka autorskich piosenek. Śpiewanie traktuje bardzo serio i to z tą profesją wiąże swoją
przyszłości. Chciałaby studiować muzykę, a także zająć się jej produkcją. Chce nagrać własną płytę,

dawać koncerty oraz mieć swoje własne studio nagrań. Jej największymi fanami są oczywiście

członkowie jej rodziny: mama, tata i młodsza siostra Mirella.

6.) PZ Sumo [4205]
Justyna, Marta, Maks, Łukasz i Kuba to członkowie PZ Sumo i wszyscy trenują z kadrą narodową.

Trenują w różnych miastach, ale spotykają się na zgrupowaniach. Od początków istnienia sumo w

Polsce nasi zawodnicy zdobywają medale mistrzostw Europy, świata i igrzysk sportów nieolimpijskich

The World Games. Obecnie w Polsce funkcjonuje około 60 klubów, w których trenuje ponad tysiąc

zawodników. Osoby obecne na nagraniach są wielokrotnymi medalistami mistrzostw Europy i świata.

Ich największym marzeniem jest wejście sumo w program Letnich Igrzysk Olimpijskich i możliwość
reprezentowania polski na imprezie tej rangi. Do “Mam Talent” przyszli, żeby walczyć ze stereotypami,

które kojarzą się z zawodnikami sumo. Chcą pokazać, że jest to sport dla każdego - zarówno dla

kobiet, jak i mężczyzn, niezależnie od wagi, wzrostu i wieku.



7.) Waldek Kukurowski [3302]
Waldemar Kukurowski ma 20 lat i pochodzi z Auguścina w Wielkopolsce. Z wykształcenia jest

technikiem-rolnikiem. Na co dzień również zajmuje się rolnictwem. Stunt rowerowy trenuje

nieprzerwanie od 2014 roku. Waldek jest samoukiem, trenuje głównie na drodze asfaltowej w

rodzinnej wsi oraz w różnych miastach na placach o równej i utwardzonej nawierzchni. Ma na swoim

koncie wiele sukcesów, między innymi 2. miejsce w MTB Stunt Grand Prix 2017, 1.miejsce w MTB Stunt

Grand Prix 2018/19/21 oraz 2.miejsce w MTBnet Stunt Championship 2018/19/20. Waldek sam

serwisuje swoje rowery.

8.) Natasha Korotkina [1218]
Natasha (Natalia) Korotkina ma 32 lata i pochodzi z Mariupola. Jest tancerką, choreografem i

instruktorem tańca brzucha. Osiągnęła poziom mistrzowski i znana jest w kręgach belly dance na

świecie, prowadzi warsztaty w różnych krajach. W tej chwili taniec brzucha traktuje zawodowo i

rozwija karierę międzynarodową. Tańczy fusion bellydance - odmianę tańca opartą na tańcu brzucha.

W tańcu orientalnym zakochała się, kiedy jako mała dziewczynka poszła do cyrku i tam zobaczyła pokaz

akrobatyczny w takim stylu. Ma na koncie wygrane na najbardziej prestiżowych konkursach belly dance

(w tym w Egipcie). W Kijowie ukończyła studia z zakresu tańca i choreografii. W "Mam talent!" chce nie

tylko pokazać swój unikalny styl belly dance, ale chciałaby także opowiedzieć o wielkiej tragedii i bólu,

jaki przeżywają teraz ludzie w Ukrainie. Przez ponad miesiąc wspólnie z rodzicami ukrywała się przed

bombardowaniem w Mariupolu, bez wody, jedzenia, elektryczności, gazu i jakiejkolwiek komunikacji.

Dopiero 28 marca udało im się stamtąd uciec podejmując ogromne ryzyko. Stracili wszystko. Wyjechali

samochodem, Natashy udało się zabrać tylko kostiumy oraz kota i psa.

9.) Maromaro [2213]

Maromaro, czyli Marek Jabłoński ma 31 lat, mieszka w Łodzi. Przede wszystkim jest gitarzystą, ale w

programie gra na stylofonie. Wszystko zaczęło się od żartu. Dzień po tym, jak zakupił ten instrument,

nagrał na Youtube filmik: „16 Classic Hits On Stylophone" i zajęty pracą zapomniał o nim. Dopiero po

kilku latach zorientował się, że nagranie ma kilka milionów wyświetleń. Zaczął nagrywać kolejne filmiki

ze stylofonem, które również cieszyły się dużą popularnością, jednak nadal nie traktował tego

instrumentu zbyt poważnie. Po ostatnim koncercie przed pandemią zostawił gitarę w busie, pojechała
ona do Gdańska a on do Łodzi. Przez pół roku był więc odcięty od swojego instrumentu. Jak opowiada,

trzeba było coś robić by przeżyć, więc zamiast gitary, rozwijał swoją grę na stylofonie. Pojawiały się
coraz bardziej skomplikowane kompozycje i sposoby użytkowania. Za swoje największe sukcesy uważa

nagranie i samodzielne wydanie swoich pierwszych trzech płyt, dostanie się do Czerwonych Gitar i

koncerty u boku legendy polskiej muzyki, a także nagranie gitarowej płyty z Popkiem „Czarna Wołga”

oraz otrzymanie kilku Złotych Płyt. Lubi gry komputerowe i fotografię analogową. Marzy, aby po

programie nagrać płytę z Agnieszką Chylińską.

10.) Wolf Gang [2217]
Wolf Gang to grupa taneczna z Bydgoszczy. Istnieją od 2012 roku. 5 lat temu wzięli udział w programie

Mam Talent i udało im się dotrzeć do finału. Jak twierdzą, to doświadczenie wywarło ogromny wpływ

na tancerzy i na ich późniejsze osiągnięcia. Oczywiście na przestrzeni lat członkowie grupy się
zmieniają - kończą licea, zdają matury, rozpoczynają studia, wyjeżdżają. W formacji wciąż tańczą
dwie osoby, które brały udział w programie 5 lat temu. Zespół składa się zarówno z osób, które tańczą
ponad 10 lat, jak i tych, które związane są z tańcem 2/3 lata, a z grupą Wolf Gang zaledwie rok. Za swój

największy sukces uważają udział w “Mam Talent!” w 2016 roku oraz tytuł mistrzów w kategorii mini

formacji hiphop federacji IDO 2021.


