
Przyjaciele oraz partnerzy w muzycznej produkcji – Grzegorz Demiańczuk i Wojtek Tarańczuk tworzący house’owy zespół 
Catz ‚n Dogz są niewątpliwie od lat jednym z najgorętszych polskich towarów eksportowych, jeśli chodzi o muzykę.

Zapracowali na swoją obecną karierę - od kilku lat ich sety didżejskie wypełniają najlepsze kluby na całym świecie, a kolejne
znakomite wydawnictwa (albumy i EP-ki) ukazują się w katalogach najważniejszych dla kultury tanecznej labeli.

Dwa pierwsze albumy to współpraca z Claude Van Stroke i jego wytwórniami: Mothership i Dirtybird, w których ukazały się:
„Stars Of Zoo” i „Escape From Zoo”.

Catz ‘N Dogz produkują też remiksy dla tak ikonicznych postaci sceny klubowej jak Fatboy Slim, Basement Jaxx, Steve Bug, 
Kings Of Leon, Roisin Murphy, Claptone, Disclosure czy Danny Tenaglia.

W 2020 roku wydali swoje utwory dla kultowej brytyjskiej wytwórni Defected Records oraz zadebiutowali na słynnym  
Diynamic Solomuna.

Albumowy dorobek duetu obejmuje 5 pozycji. 6 lat temu pojawiła się na rynku „Basic Colour Theory”, pokazująca  
wszechstronny talent producencki Wojtka i Grzegorza, którzy do sesji nagraniowej zaprosili m.in. Petera Bjorna, Green 
Velvet i Natalię Przybysz.

Natomiast czwarty longplay – sprzed dwóch lat - „Friendship” został wydany nakładem ich własnej wytwórni Pets
Recordings. Na płycie pojawiają się również muzyczni goście – w tym polscy artyści: młoda, soulowa wokalistkaRosalie. oraz
sensacja sceny hip-hopowej – Taco Hemingway.

Wspomniana wytwórnia - Pets Recordings istnieje już dekadę! Nagrywali dla niej tacy artyści jak KiNK & Rachel Row czy
Eats Everything.

Catz ‘n Dogz nigdy nie zapomnieli o swoich korzeniach i również poprzez PETS ( oraz sub-label STEP) publikowali, a tym
samym promowali na świecie - wielu polskich producentów. Wśród nich pojawiły się wydawnictwa takich artystów
i projektów jak Pol_On, Viadrina, SLG, Adam Zasada, Kixnare.

Pandemiczny rok 2020 to oczywiście brak aktywności klubowej od marca, ale kreatywność C’ND znalazła swoje ujście pod
postacią nagrania znakomitego, unikalnego w brzmieniu albumu „Moments”.
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Na tę nastrojową i bardzo nietypową jak na ten duet płytę trafiła muzyka wyprodukowana w trakcie lockdownu - ta płyta to 
swoista podróż przez samoświadomość, naładowaną emocjami - wykorzystując łagodne, downtempowe wibracje, aby
przezwyciężyć trudny czas globalnego kryzysu.

Catz ‚n Dogz są obecni na globalnej scenie muzycznej od 15 lat -przez ten czas pojawiali się na okładkach prestiżowych 
magazynów takich jak Mixmag i DJ Mag Spain, wysokich miejscach w plebiscycie Resident Advisor Top 100 DJ, DJ Mag’s ‚Top
10 Albums’ i ‚Best Track’ na WMC Awards.

Catz ‘N Dogz są bardzo mocno obecni w sieci – posiadają niemal 240 tys. followersów na Facebooku, 41 tys. na Instagramie i
115 tys. na Soundcloud.

Tymczasem w Polsce, duet otrzymuje właściwie corocznie liczne nagrody od mediów (m.in. plebiscyt Munoludy na Muno.pl)
oraz grywa w najlepszych klubach w kraju, takich jak warszawska Smolna, której są rezydentami.

Bez względu na obecną sytuację na świecie, duet Catz ‚n Dogz nadal z pasją tworzy muzykę i nie poprzestaje na produkcjach.
Mimo, że świat stoi w miejscu, polski duet wytrwale rozwija się i z pewnością nie traci nadziei!

Connect with Catz ‘n Dogz:

http://bit.ly/catzndogz (Spotify)
http://bit.ly/catz_n_dogz (iTunes)
https://www.instagram.com/catz_n_dogz/
https://www.youtube.com/catzndogz-official
https://www.facebook.com/catzndogz.official/
https://www.twitch.tv/catz_n_dogz/
https://www.patreon.com/catzndogz
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