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Paulla - wokalistka posiadająca niezwykle rzadką pięciooktawową skalę głosu, artystka
obdarzona jest również wspaniałą i niezwykłą urodą. Naprawdę nazywa się Paulina Ignasiak.
Piosenkarka jako szesnastolatka została absolwentką (I stopnia ) Państwowej Szkoły
Muzycznej w Pleszewie (gitara klasyczna, fortepian ). Udzielała swojego głosu do chórków
największych gwiazd rodzimej estrady. Wokalistka otrzymywała laury w różnego rodzaju
konkursach i festiwalach. Artystka występowała w różnych znanych i lubianych audycjach
telewizyjnych, co zaprocentowało uzyskaniem nie tylko nagród ale przede wszystkim sympatii i
uznania widzów. W roku 1995 Paulina Ignasiak wygrywa konkurs Talent'95 (konkurs odbywał
się pod auspicjami Gazety Wyborczej, Urszuli Sipińskiej, Jerzego Konrada ), w następnym roku
zdobywa główną nagrodę w audycji Zbigniewa Górnego "Śpiewać Każdy Może " , w roku 1999
wokalistka zajmuje drugie miejsce na Festiwalu Piosenki Angielskiej organizowanym w
Brzegu, wystąpił a "Szansie na sukces " kórego gwiazda była Natalia Kukulska, wzięła również
udział w koncercie jubileuszowym tegoż programu. Artystka wystąpiła ponadto w półfinale
programie "Idol ", zajęła drugie miejsce w "Jestem jaki jestem" (program nadawany przez
TVN), drugie miejsce zajęła również w "Drzwiach do kariery " którego organizatorem był Michał
Wiśniewski. Debiutancka płyta singlowa (świąteczna składanka RMF FM Najlepsza muzyka po
polsku ) wokalistki pod tytułem "
Kolęda dla Ciebie " została wydana w końcu roku
2007. W następnym roku również w jego końcówce (listopada ) artystka wydaje swoją pierwszą
płytę "
Nigdy nie mów zawsze "
(Universal Music Polska ) promowaną przez single "
Od dziś
" (2008 ), "
I prosto w serce
", "
Dwa słowa dla życia
" (2009 ) i "
Tak mało o życiu
" (2010 ). Płyta "
Nigdy nie mów zawsze
" stała się platynową płytą. Na festiwalu TOPtrendy w 2009 roku Paulla zdobyła tytuł artysty
trendy a także nagrodzona została przez żurnalistów. W 2010 roku piosenkarka dostała
statuetkę TOPtrendy za najlepiej sprzedającą się płytę.W końcu listopada 2010 roku ukazała
się druga płyta artystki "
Sekret wiecznej miłości
" promowany "
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Wracaj, czekam
"i"
Upalny dzień
".
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