Rocznica Division (Dirty Bastards/Blow/Absolut Zero/Division)

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
21 września w godzinach 18:00 - 01:00
Kolumba 4 - szczeciński loft kultury
Około 12 miesięcy temu na Szczecińską scenę muzyczną
wkroczył nowy zespół, Division. Po wspaniałym oraz pełnym
ciekawych wydarzeń roku, postanowiliśmy wraz z Wami
świętować pierwszą rocznicę istnienia tego bandu. Najlepszym
sposobem na to będzie... Koncert! Oczywiście nie zagramy
sami... Na scenie pojawią się takie zespoły jak:
-Dirty Bastards
Szczecińska kapela grająca muzykę rock and rollową oraz
hardrockową. Powstała w okolicach marca 2013 roku. Zespół
inspiruje się takimi wykonawcami jak AC/DC czy Motorhead.
Kompozycje wyróżniają się polskim tekstem oraz szybkim i
energicznym rytmem. Sceniczne zachowanie, oraz nietuzinkowe
partie solowe są czynnikiem mocno przykuwającym uwagę!
Skład:
Szymon Kozłowski - Wokal, Bas
Patryk "Badyl Speed" Krakowiak - Gitara
Mateusz Rynkiewicz - Gitara
Oliwer Wojnicki - Perkusja
-BLOW
Zespół niczym Ich troje w wersji rockowej, łączy ich wspólna
pasja do tworzenia muzyki i dobrej zabawy. W tym szalonym trio
występują: charyzmatyczna wokalistka o potężnym głosie,
wydobywająca niskie dźwięki ze swej gitary basowej - Sara,
posiadający niewątpliwie indywidualny i charakterystyczny styl
grania perkusista - Dominik oraz najbardziej szalony z całej trójki
odpowiadający za pokręcone riffy i niebanalne solówki
gitarzysta - Filip.
Skład:
Sara Bębenek - Wokal, Bas
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Kolumba 4 - Szczeciński Loft
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Szczecin

Filip Micuła - Gitara
Dominik Blauman - Perkusja
-Absolut Zero
Młody oraz energiczny zespół grający Rock oraz Metal z
Poznania. Ich utwory opierają się na dość żartobliwych tekstach,
mocnych brzmieniach oraz wpadających w ucho riffach. Jeśli
lubicie dobrą i mocną muzykę, nie zawiedziecie się przychodząc
na ich występ!
Skład:
Adam Matuszewski - Wokal
Karol Lisowski - Gitara
Adam Raszewski - Gitara
Szymon Curyło - Bas
Mateusz Wróbel - Perkusja
-Division
Grający od około roku (no i stąd właśnie ten koncert) zespół ze
Szczecina. Charakteryzuje ich Hard Rockowa muzyka, ciekawe
solówki, a także wpadające w ucho oraz dobre do pogo
energiczne utwory Przygotujcie się na wieczór ze wspaniałą
muzyką!
Skład:
Błażej "Chester" Żak - Wokal
Patryk "Pat" Łukasiewicz - Bas, Backing Vocals
Radosław "Ryan" Dębski - Gitara, Backing Vocals
Mateusz "MatJanusz" Łukasiewicz - Gitara, Backing Vocals
Filip "Podkal" Podkalicki - Perkusja
Wjazd: 10 zł
Źródło: https://www.facebook.com/K4Kolumba4/
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Zaloguj się, aby dodać komentarz.
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