
Музикант: Композитор, ді-джей, вокаліст і саунд-продюсер з України.

P народилася у місті Херсон, на півдні України. У дитинстві, відповідаючи на запитання, ким хочеш стати у
майбутньому, жартуючи відповіла - композитором. Так і сталося, але почала займатися музикою лише у 21
рік.
Музика це її спосіб говорити, кожен трек, який вона створює базується на реальних історіях з життя.
На початку свого становлення у музиці P працювала діджеем, що вплинуло на її творчість та надає
композиціям більш електронного андеграундного звучання.

Основні стилі, в яких P працює, як діджей: Electronic, Deep techno, Organic house, Melodic Techno,
Progressive House, Minimal, House

Кар'єра на міжнародній сцені почалася лише у 2020 році. P, також відома в роботі як АП працюючи у дуеті,
створювала та виступала у напрямку Minimal, Deep tech.

Разом з P ви поринете в таємничий і заворожуючий світ електронної музики. Під час виступу вона
використовує вокал, а також живі інструменти, підбирає трек-лист за тематикою та певним настроєм,
завдяки чому створює різноманітні шоу.

Також вона пише пісні для інших виконавців.

На честь свята Захисника України 14 жовтня 2022 року P - музикант: співачка та композитор
презентує свій дебютний трек у новому проекті. І ця пісня присвячена Україні.

P працює у жанрі Електронної музики, у своїх треках розповідає особисті історії: передає емоції,
почуття і описує події шляхом мелодій та тексту.

Пісня “Ukraine”присвячена всім тим, хто кожен день захищає Україну, тим, хто захищає поняття
"свобода", тим, хто захищає свій дім, родину, близьких, знайомих та незнайомих людей. Вона
присвячена тим, у кого Україна в серці.

І саме про це пісня P - Ukraine. Вона про те, що ми не ті, хто здаються. "If you'll burn us, you'll
reborn us more and more". Вона про сміливість українського народу, про нашу силу.

"Ukraine - is our name" - головний мотив та ідея пісні.

У січні 2023 році планує реліз свого першого сольного повноцінного альбому - історії.


