Betty Lee (zpěv), vlastním jménem Alžběta Pažoutová.
Hudbě se věnuje již od dětství. Vystudovala
Konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze. Po studiích
navštívila New York, kde natočila svou debutovou desku
„I Wish You Love“. Nyní žije v Praze, založila autorskou
kapelu Cosmic People a jazzový Betty Lee Quartet
fungující zejména na Pražské klubové scéně. Zúčastila
se TV pořadu Hlas Česko Slovenska, ve kterém se
probojovala až do finále. Mimo hudby se věnuje ještě
filmovému herectví a moderování TV pořadů.
Zuzana Miková (zpěv), několik let koncertovala
především v zahraničí. Absolvovala vystoupení v
jedenácti zemích světa a pravidelně se vrací do
Švýcarska, Německa a
Belgie. Podílela se na
projektech kapel Hot Chocolate, či Smokie. Pět let
působila také v projektu
německého dirigenta
Friedemanna Riehleho
(Rockestra) . Doprovázela
Chrise Normana v rámci historicky prvního a velmi
úspěšného turné „The hits tour 2012“. Po svém návratu
do České republiky v roce 2011, vydala první české
album Tisíce tváří a spolupodílela se na celé řadě
dalších (např. Jiří Schelinger – Česko-slovenská pocta 2011). V současnosti se
věnuje přípravě druhého autorského CD.
Jan Malý (bicí nástroje, perkuse, zpěv), narozen 30. 8.
1979 v Praze. Odmaturoval na Ekologickém gymnáziu a
v roce 1998 nastoupil na konzervatoř Jaroslava Ježka.
Od raného dětství se věnuje hře na bicí soupravu a
dnes patří ke špičce ve svém oboru. Prošel mnoha
pražskými kapelami a dnes jej můžete mimo jiné spatřit
se skupinou Eggnoise či Orpheus.

Jaroslav Pokorný (elektrofonická basová kytara, Dj
Poker), je od mládí všestranným hudebníkem. Věnuje
se též komponování a aranžování. Vystudoval
konzervatoř Jaroslava Ježka obor baskytara. Dále
působí v kapelách Takin’off a Caribe, Spolupráce:
Zdeněk Fišer -Impuls, Ondřej Brzobohatý, Ondřej Fišer
– LSQ, Tereza Kerndlová, Martina Balogová, divadelní
představení Wings – R.I.P., Brand New Band.

Matouš Kobylka (saxofon, klarinet, ewi), se hudbě
věnuje od předškolního věku. Vystudoval ZUŠ Zbraslav
-flétna, klarinet u Karla Mezery. Pokračoval na
konzervatoři Jaroslava Ježka tenor saxofonem u
Jaroslava Plačka a Štěpána Markoviče, Franty Kopa.
Spolupracoval-je např. s: Bigbandem Václava Kozla,
Bobigband, Backside bigband, Michal Horáček, Petr
Hapka, Ondřej Brzobohatý, Dara Rollins, Gipsy.cz,
Jaroslav Uhlíř, Poogie Bell (USA), LondonMarketing TM
(GB), SIVO – ODOORN – forkloristisch dansfestival
2004 (NL), Dema Creativ Production s.r.o., Kudykam a
další. V současné době působí v kapelách: Takin’off – jedenácti členná funková
saň, Stephunk T – elektronicko-breakbeatová formace (hráli před kapelami: Stereo
M C s , T h e F r e e s t y l e r s , S t a n t o n Wa r r i o r s , T h e P r o d i g y ) , ATO M I C GIGOLO.COM, ONDŘEJ BRZOBOHATÝ.

Viktor Jerman (kytara, klávesové nástroje), narozen
1980 v Příbrami. Hudební vzdělání: 1995 – 2000:
Základní umělecká škola Příbram, obor kytara, pan
uč. Ladislav Muláček 2000 – 2006: Konzervatoř
Jaroslava Ježka v Praze, obor jazzová kytara – pan
prof. Jaroslav Šindler Kapely: 1998-… Kytarové duo
s Ladislavem Muláčkem 2001-… kapela Madfinger
2003-… kapela David Dragoun Band, 2006-…
JAZZ FACES, 2010-…Bigfunband, 2010-…Petr
Hanzlík a Tranquillo, 2011-…Kasparin Quartet
Veronika Vítová se narodila v Praze a již od dětství
se věnovala hře na klavír a hlavně zpěvu. V
minulosti studovala soukromě zpěv např. u
profesora Vratislava Kadlece a Filipa Gondolána. Je
absolventkou VOŠ při Konzervatoři J. Ježka, kde
studovala jazzový zpěv pod vedením vynikající
jazzové vokalistky Miriam Bayle a techniku zpěvu u
operní pěvkyně a zároveň jedné z nejlepších
profesorek zpěvu u nás Hany Peckové. V současné
době pracuje na vlastních kompozicích a s
kytaristou Petrem Zelenkou a bubeníkem Martinem
Novákem zpívá v experimentálním free – impro vizačním projektu
Soundcolor. V kapele Lanugo působí jako vokalistka a také vystupuje jako
sólistka v kapele Abba World Revival.

