MaHA Rocks Прес Реліз
МаХА Рокс (англ. MaHA Rocks) – співачка, композитор, автор пісень, гітаристка.
Жанр: Рок
Місце знаходження: Київ, Україна
Лейбл: Незалежний артист/інді
Обличчя музичного журналу Audiation Magazine (www.audiationmagazine.com)

Коротка інформація
MaHA Rocks – українська рок співачка, автор пісень та гітаристка. Зростаючи в артистичній
сім’ї, вона пізнала любов до всіх жанрів музики, але не один з жанрів не припав до душі так сильно як
рок. MaHA Rocks захопилась звучанням електрогітари і набула значних вмінь гри на гітарі.
Будучи сольним артистом, вона випустила дебютний альбом у 2011 році та дала численну
кількість концертів у своєму рідному місті. Серйозні тексти пісень MaHA Rocks торкаються тем особистих
внутрішніх переживань та міжнародних проблем, при цьому пісні сповнені сильною мотивацією, надією
та оптимізмом. Що ж стосується музики, інструментальні партії, зазвичай, записуються у Нью-Йорку, а
вокал – у Києві або Дубаї. MaHA Rocks не тільки виконує власну музику, а й занурюється у процес
створення музики, виражаючи власне звучання.

Біографія
MaHA Rocks почала писати та виконувати музику з 11 жовтня 2011 року, коли її дебютний альбом
‘In My Mind’ вийшов у світ. Наступного року її пісні увійшли у чарт TOП 100 кращих пісень NBTRadio
(Берлін, Німеччина) та повторили це знову у 2015 році. Вона стала фіналісткою міжнародного конкурсу
‘Hottest New Artist’ (США), проведеного американською організацією ASCAP у 2012 році.
MaHA Rocks навчалася у американському музичному коледжі Berklee College of Music (Бостон,
США) та успішно закінчила навчання, отримавши дипломи з відзнакою за спеціальностями вокальні
стилі та звукозапис. MaHA Rocks також має вищу освіту з міжнародної економіки (Київ, Україна). У 2014
році вона випустила нові версії пісень ‘Deep Trip’ та ‘In Mind’, аранжуванням яких займався один з
кращих звукорежисерів, володар премії Оскар. Пісні були записані на професійних студіях в Нью-Йорку
та Дубаї. Під час навчання у Berklee College of Music (США), MaHA Rocks співпрацювала з американським
автором пісень Кевіном Невелом і випустила спільні пісні ‘I Am a Ukrainian’ та ‘The Same Old Thing’.
11 листопада 2015 року MaHA Rocks випустила дебютне відео на пісню ‘I Am a Ukrainian’, яке
освітлює міжнародні проблеми тероризму, локальних війн та військової агресії. Відео отримало
нагороду Akademia Music Award (США) за краще музичне відео у стилі поп в січні 2016 року та мало
близько 80 тисяч YouTube переглядів. У 2016 році MaHA Rocks випустила кліпи на пісні ‘The Same Old
Thing’ та ‘In Mind (New Version)’.

Засоби масової інформації (ЗМІ)
Музика та кліпи MaHA Rocks мають постійну ротацію на радіостанціях, телевізійних платформах,
а також згадування в журналах та пресі. Ось деякі із джерел:
 Національне, міжнародне та онлайн телебачення: OTV музичний канал (Україна), MTV, MTV
Австралія, Blank TV, IndiMusic TV, Amazon Fire TV, Flipps, Roku TV, FilmOn TV.
 Радіостанції Великобританії: HFM 102-3, Somer Valley FM, WLDN Radio (Лондон).
 Європейські радіостанції: NBTRadio (Берлін, Німеччина), Active Radio (Ріонеро-ін-Вультуре, Італія).
 Українські радіостанції: Українське радіо.
 Тихоокеанські радіостанції Азії: Paradisemoon 100 Radio.
 Австралійські радіостанції: KEDG Radio (Сідней).
 Радіостанції США: HNA Network, Rockers Dive Radio, Rokkus Radio, RelaxFreeRadio.org, KXRL Radio
(Лос-Анджелес, Каліфорнія), WMIC Radio (Майамі, Флорида), KHSX Radio (Х’юстон, Техас), ROTR
Radio (Денвер, Колорадо), Hot Wax Radio.



Журнали та преса: Audiation Magazine (Великобританія), Daily Music News (США), Elegant New
York (США), VENTS Magazine (США), ArtSkin (Україна), LiRoom (Україна), Crush em Hi-Fi (Бразилія).

Конкурси
2012 – фіналістка міжнародного конкурсу ‘Hottest New Artist’ (США), проведеного американською
організацією ASCAP серед незалежних музикантів.
2016 – переможець у номінації краще музичне відео у стилі поп на пісню ‘I Am a Ukrainian’, конкурс
Akademia Music Award (США).
2017 – переможець на етапі народного інтернет голосування серед 500 учасників зі всієї України першої
української музичної премії для незалежних (indie) музикантів APPS Music (Україна).

Преса та відгуки музичних критиків
“Розповідь про кінець романтичної історії. В цій пісні прекрасний вокал. Серед темних низьких нот, в
яких ти можеш загубитись від насолоди, присутні яркі та виразні високі ноти. Звучання MaHA Rocks
унікальне, ефектне та зворушливе – просто чудова музика. Я з нетерпінням буду чекати нової музики від
цієї української співачки.” – Рецензія Audiation Magazine на пісню ‘The Same Old Thing’ (Великобританія).
“Існує щось дуже привабливе у твоєму голосі. В тебе цікавий акцент, який зачаровує та додає
привабливості. Твій дуже ніжний вокал не суперечить важкій музиці. Мені подобається ця пісня. Музика
проста, але виразно виконана і зведена з "великим" звучанням, і таким чином зовсім не набридає. Мені
здається, що мелодія пісні та твій вокал гармонійно підходять один одному, разом вони створюють
відчуття замріяності, та з самого початку викликали у мене приємні емоції. Твоя музика звучить
унікально, що дозволяє слухачам легко впізнавати тебе. Музикальність пісні в усіх відношеннях дуже
хороша, записана вона професійно. Ти виконала відмінну роботу із написання, виконання та
виробництва рок пісні у своєму власному стилі. Продовжуй в тому ж дусі! Дякую, що дозволила
послухати твою музику.” – Рецензія музичного критика Леслі Баялік на пісню ‘Deep Trip’. (Леслі Баялік –
музикальний критик рок жанру та промоутер із Сан-Франциско, США).
“Мені ця пісня теж сподобалась. Вона досить проста по відношенню до музики, однак, підвищенняпониження гучності та інтенсивності протягом всієї мелодії не робить її нудною. В пісні підтримується
однаковий ритм, і мелодія плавно перетікає навіть при таких динамічних змінах, так що слухачу
надається певна послідовність. Мені дуже сподобалось соло на гітарі однаково як по запам’ятовуючій
тональності, так і по змістовності музикальної розповіді, яку воно в собі несе. Все що я раніше казала в
рецензії на пісню ‘Deep Trip‘ також можна застосувати і по відношенню до цієї композиції, що показує
послідовність та якість твоєї музики. Продовжуй у тому ж дусі! Ти класна!! Дякую, що дозволила
послухати ще одну твою пісню.” – Рецензія музичного критика Леслі Баялік на пісню ‘Hope’. (Леслі
Баялік – музикальний критик рок жанру та промоутер із Сан-Франциско, США).
“Блискуча музика, MaHA Rocks! Мені дуже сподобалося слухати Ваші прекрасні композиції. Продовжуй
робити чудову музику, Ви дійсно неперевершена! В Вас є й великий талант, оригінальність й
креативність. Я такий радий, що знайшов Вас. Я, безумовно, став шанувальником Вашої музики! Мої
найкращі побажання Вам з Рідінгу, Великобританії.” – Композитор Роберт Стівен Хант
(Великобританія).
“Привіт, Марія! Ти просто дивовижна. Ти нагадуєш мені Amy Lee, співачку гурту Evanescence. Всього
найкращого!” – Композитор Кевін Невел (США).
“Приємно познайомитись з Вашою музикою. Бажаю Вам безперервного натхнення та успіху!” Композитор Сергій Гримальський (Україна).
“Особливі інструментальні партії музичного відео доповнюють талановитий вокал MaHA Rocks виразно
й своєчасно закликаючи до допомоги” – Рецензія Akademia Music Awards (США) на кліп ‘I Am a
Ukrainian’.

“‘I Am a Ukrainian’ - глибоке сердечне благання світу допомогти тим, хто страждає. Візуальні ефекти
зображують подорож у пошуках надії. Все це у свою чергу переплетене з кадрами щасливих моментів
сімей та друзів, які насолоджуються життям танцюючи. Ці щасливі моменті – це все чого прагнуть люди.
Але кров все тече.” – Рубі, директор Audiation Magazine (Великобританія).
“Відео ‘I Am a Ukrainian’ стало епіграфом для сьогоднішньої статті присвяченій Франції в журналі Elegant
New York.” – Тетяна Бородіна, Elegant New York Magazine (США).
Результати маркетингового дослідження фокус групи на пісню ‘Corner’ (коментарі слухачів):







Створюється відчуття тепла для будь-якої людини, що застрягла будь то в пробці, або
залишилась без транспортного засобу або з будь-яких причин опинилась у невизначеному стані.
Вокалістка співає таким чином, що коли дивишся на неї, відчувається що їй цікаво про що
задумалась людина.
Мені дуже подобається ця пісня. Вона трохи нагадує мені про «4 Non Blondes» того часу. У неї
яскраво виражений стиль року 90-х років і, думаю, саме так і повинна позиціонуватися ця пісня.
Пісня має хороше відчуття року. Хороший вокал. Гарний текст. Я думаю її цілком можна уявити
на MTV, що звучить в шоу, такому як «Real World».
Мені найбільше сподобалося те, що звуки музики у пісні спочатку були слабкими, а потім наче
почалися танці, стрибки. Відмінний розвиток.
Я полюбив її з самого початку. Все виконання дуже високої якості. Чудове аранжування. Я б хотів
взяти участь у твоєму проекті.

