Kapele, które nie oszczędzają
głosu i dźwięku zagrają w
sobotę
przed
POKiS.
Przybywajcie!
Już 1 sierpnia, na podwórku Płockiego Ośrodka Kultury i
Sztuki pojawią się dwie muzyczne petardy. A będzie to Reszta
Pokolenia i The Old Crone – kapele, które nie oszczędzają
głosu ani instrumentów, żeby pokazać, co im w duszy gra.
Będzie się działo. Z prądem! Na żywo! Start o godz. 18.
Wstęp wolny.
Reszta Pokolenia to zespół działający na scenie od 2009,
lubiący szybkie tempo przeplatane elementami reggae, ale
zawsze w melodyjnym rytmie. Zagra w składzie: Sławomir Kurek
Kuro – gitara, śpiew, Mateusz Szwarc Marat – bas, chórki,
Rafał Strzemieczny Szkielo – perkusja. Mają na swoim koncie
występy na płockich Rockowych Ogródkach, Festiwalu w
Jarocinie czy Przystanku Woodstock.
Zdobyli nagrody na: Festiwal „Lipa” 2014, Festiwal „Riff
Master 2014”, VI Moto Czad 2015, „Katorga 2016”, Jaszczur
Music Festival 2017, Katar 2018 oraz ZMRock 2018. W swoim
dorobku mają dwie płyty: w 2012 roku zapisali w studiu –
band.pl – jedenaście utworów, które zostały wydane na krążku
pt. „Prawda”. W 2016 r. wydali własnymi siłami długo
wyczekiwany drugi album „RESZTA POKOLENIA”, nagrany w FL
Studio i wydany przy współpracy z GM Records. Z okazji 10lecia w planie mają wydać „epkę” okolicznościową, na której
chcieliby zapisać materiał, nawiązujący w tekstach do
problemów z jakimi stykają się w teraźniejszości.
Zespół The Old Crone powstał w 2013 roku. Zaczynali od
mocnych, metalowych brzmień. Z czasem ewoluowali, zmieniali

styl grania i skład zespołu. Obecnie tworzą w składzie: Anna
Kruszyńska – Strzemieczna – śpiew, Łukasz Grocki –
gitara,Krzysztof Bednarski – bass, Rafał Strzemieczny –
perkusja, instrumenty perkusyjne. Fani mogli ich usłyszeć
wielokrotnie w płockim klubie Rock’69, a ostatnio w ramach
#Muzonline – cyklu transmitowanych w sieci czterech
minikoncertów w czterech oddziałach Muzeum Mazowieckiego.
Od 2017 motywem przewodnim twórczości zespołu stały się
rytmy folkowe z południa Stanów Zjednoczonych z brzmieniami
bluegrass i rockabilly, okraszone muzyką soul. Z tak obranym
kierunkiem muzycznym, zespół ma na koncie dwa wydawnictwa:
album, zarejestrowany podczas koncertu z okazji pierwszej
rocznicy radiomixx.pl oraz EP zatytułowaną po prostu „The
Old Crone”. Płyta zawiera sześć utworów śpiewanych w języku
angielskim, muzyka z mocnym rytmem perkusji, gitarowymi
riffami w dobrym stylu starego rocka. W kwietniu tego roku
nagrali dwa nowe utwory, które z pewnością będzie można
usłyszeć podczas koncertu w ramach akcji naPowietrzACZ
Kultury.
Zapowiada się wieczór solidnej dawki dobrej energii. Nie
może Was zabraknąć. Przybywajcie!

