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Гурт дістав таку назву тому, що його учасники - це чотири рідні брати. На відміну від Jackson Five, різниця у віці - не велика і майже не 
помітна, що підсилює враження яке зазвичай виникає у людей під час першого знайомства з гуртом. 
Створений гурт паралельно зі вступом братів до музичного училища у 2010 році. Протягом існування гурту і формування творчості, 
найбільший вплив мали рок-н-рол, а пізніше, обов'язкові в училищі джаз та класика. Разом це утворило свіжу манеру і дало змогу не 
прив'язуватись до одного стилю.  Ще одна з фішок - це багатоголосся, яке доповнює музику і створює потужну енергетику. Якщо 
говорити про колективи, які найбільше вплинули, то це безумовно The Beatles. Через захоплення, любов і повагу до них створений 
проект "Спів Бітлів від Спів Братів", у якому найпопулярніші пісні The Beatles звучать українською мовою. 
На телеканалі Інтер гурт жартома називали "Черкаською Четвіркою". 
Брати досить часто виступають в рідних Черкасах, їздять з концертами в інші міста, а починаючи 2017 року - активно працюють за 
кордоном. За час свого існування Спів Братів вигравали конкурси в своєму місті, стали фіналістами "The Global Battle of the Bands", 
фіналістами шоу "Одна Родина" на телеканалі Інтер, пройшли у фінал конкурсу "Червона Рута" і півфінал шоу "Україна Має Талант" 
Мали досвід виступів спільно з Н. Могилевською, гуртом Дюк Тайм, Н. Корольовою. Виступали на одній сцені з М. Бурмакою, гуртом 
Мандри, Фліт, Пара Нормальних. 
У період з 2017 по 2018 Спів Братів активно працювали в Китаї, давши кілька сольних концертів і більше сотні виступів на фестивалях, 
корпоративних вечірках (зокрема компаній Mercedes-AMG, MercedesMe, Chevrolet, Dior та Посольства України в Пекіні) а також на 
весіллях. 

У репертуарі гурту: 
- Альбом "Батьку Кобзарю" пісні на слова Тараса Шевченка 2014 
- Альбом "З любов'ю в серці, енергією в тілі і рок-н-ролом в голові" 2015 
- Альбом "Земля і Небо" 2016 
- Програма «Спів Бітлів від Спів Братів» 
- EP альбом англійською мовою “Once Upon a Time” 2018 
- Кілька десятків каверів на пісні відомих виконавців.
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Дмитро Осичнюк

Вокал, гітара, клавішні, 
губна гармоніка



Артемій Осичнюк

Ударні, бек-вокал



Антоній Осичнюк

Гітара, бек-вокал



Леонтій Осичнюк

Бас-гітара, бек-вокал
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