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ProgEnergy na Youtube. Dwa koncerty: w Gdyni i w Poznaniu. 
(24.04.2012 19:45)

Łukasz Kulczak, lider poznańskiego projektu ProgEnergy 

pragnie podzielić  s ię  z nami kolejnym filmem, jaki został 

nagrany w studiu podczas pracy zespołu nad muzyką. 

Znajdziecie go pod TYM LINKIEM. Jednocześnie muzycy 

zespołu informują,  że w czerwcu zagrają  dwa koncerty: w 

Gdyni (Klub Ucho) oraz w Poznaniu (Klub Blue Note). 

Szczegóły tego drugiego są  już  bliżej znane. Koncert w 

Poznaniu odbędzie się  5 czerwca 2012 o godz. 20.00. Więcej informacji znajdziecie min. Na 

FACEBOOKu.  

 

Kolejny tytuł w dystrybucji MoonJune Records 
(24.04.2012 16:50)

Kolejny tytuł  i kolejny rarytas dla fanów awangardowego 

performera i poety Josepha Smalkowski’ego, ukrywajacego 

s ię pod pseudonimem Copernicus. Album Victim of the Sky, 

oficjalnie sygnowany przez wytwórnię  Nevermore, zawiera 

studyjny materiał  pochodzący z 1984 i 1985 roku. Na krążku 

znajdziemy 10 utworów, z których większoś ć  stanowi w 

mniejszym lub w iększym stopniu improwizowany słowno-

muzyczny spektakl, ocierający się m.in. o takie gatunki jak: jazz, 

rock, country, disco, punk, reggae. A lbum ten ,  d rug i  w  

dyskografii nowojorskiego performera, miał  swoją premierę w 

1987 roku, a obecnie ukazuje się on po raz pierwszy na CD (digipack, 16 stron wkładki).  

 

 

Tune: koncerty w maju oraz konkurs w Radiu Eska Rock 
(23.04.2012 23:40)

25 maja w warszawskim Klubie Chwila zagra zespół Tune. 

Informujemy także, że na dzień 26 maja został  przełożony 

koncert  tego zespołu, który pierwotnie miał  odbyć  s ię  12 

maja  w Domu Kultury Oskard w Koninie (miejsce bez 

zmian). Łodzianie podczas koncertów będą  promować 

swój  debiutancki  a lbum „Lucid Moments”.  Początek 

obydwu imprez o godz. 20.00. Bilety w cenie 25 PLN 

( U w a g a !  W  c e n i e  b i l e t u  płyta „Lucid Moments”!). 

Jednocześnie zespół  Tune zaprasza do uczestnictwa w 

zabawie którą organizuje Radio Eska Rock. Polega ona na 

głosowaniu na utwory,  pośród których jest nagranie 

„Confused”.  Wystarczy, że  k l i k n i e c i e  w  t e n  l i n k :  

http://www.eskarock.pl/nrd/31633/ zjedziecie na dół strony a 

w propozycjach wpiszecie:  T u n e  – Confused. T o  

niewątpliwa szansa na to, by o muzyce progresywnej 

usłyszeli słuchacze w całej Polsce. Zapraszamy do wzięcia 

udziału w zabawie. 

 

Progressive Tour: koncert Retrospective dziś w Toruniu 
(22.04.2012 19:20)  

Przypominamy, że  już  dziś  (poniedziałek 23 kwietnia) w Klubie 

Lizard King w Toruniu ( u l .  K o p e r n i k a  3 )  w y s tąp i  zespół 

Retrospective. Koncert będzie kolejną  odsłoną  cyklu Progressive 
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Tour,   k tó rego  o rgan iza to rem  jes t  Stowarzyszenie Inicjatyw 

Niezależnych PROGRES. Zespołu z Leszna fanom polskiej sceny rocka progresywnego chyba 

przedstawiać  nie trzeba. Grupa istnieje już kilka lat, od 2007 roku pod nazwą  Retrospective 

(wcześniej grała pod nazwą Hollow). w 2008 zespół zadebiutował  albumem "Stolen Thoughts", 

który zebrał  bardzo dobre recenzje. Obecnie muzycy z Leszna pracują  nad nowym albumem 

długogrającym i z pewnością zaprezentują podczas koncertu nowe utwory. Jesteśmy przekonani, 

że osoby które wybiorą s ię  do Lizard 

Kinga w Toruniu nie będą żałować. 

Bilety w cenie 10 PLN do nabycia w 

kasie Klubu tuż przed koncertem. 

 

Szwajcarski Kehlvin 

powraca po czterech latach milczenia  
(21.04.2012 14:20) 

Szwajcarska formacja Kehlvin po 4 latach milczenia powraca z 

nowym albumem "The Orchard of Forking Paths". Wydawcą 

płyty jest wytwórnia Division Records. Więcej informacji o tym 

wydawnictwie znajdziecie min. na oficjalnym profilu zespołu na 

FACEBOOKu. Szwajcarski Kehlvin oscyluje wokół  klimatów 

progresywnych, popartych ostrymi, hardcore'owymi zagrywkami 

i z pewnością będzie ciekawostką  dla osób lubujących się  w 

ciężkich klimatach. 

 

Koncerty zespołu Mech. Poznań i Katowice.  

Zespół Mech po wydaniu albumu "Zwo" zaczyna koncertować. 

26 kwietnia zespół zagra w klubie Proxima w ramach Antyfestu 

Antyradia jako goś ć  wieczoru. 5 maja Mech pojawi się  w 

katowickim Mega Klubie w ramach Festiwalu Rock Stars, tego 

samego dnia na scenie zagra również pochodząca ze Śląska 

grupa J.D. Overdrive. 

 

W lutym tego roku ukazał  s ię nowy krążek formacji Mech zatytułowany zagadkowo "Zwo". Album 

o mocnym gitarowym brzmieniu i nietuzinkowych tekstach zyskał  wielu wielbicieli wśród 

dziennikarzy i nie tylko. 12 nowych utworów powstało 7 lat po poprzednim krążku. Idąc za ciosem 

muzycy w marcu nagrali koncertowe DVD. Ci którzy znaleźli się na zarejestrowanym koncercie w 

warszawskim Klubie Stodoła wiedzą,  że Mech dał  z siebie wszystko i wydawnictwo tak jak i 

koncert będzie prawdziwie rockowo metalowym wydarzeniem. Premiera tego albumu 

zapowiadana jest na jesień tego roku. 

 

MECH - Antyfest, 26.04.2012 

Warszawa, Klub Proxima 

otwarcie bram godzina 19.00 

 

MECH, J.D. OVERDRIVE, 05.05.2012 

Katowice, Mega Club 

godzina 19.00 

 

Lynx Music: Albion wyda nową płytę!  
(19.04.2012 20:35)  

Zespół Albion na progresywnej mapie Polski istnieje już ładny 

szmat czasu. Powstał jeszcze w pierwszej połowie lat 90-tych 

wydając później kilka udanych wydawnictw płytowych. Mamy 

bardzo dobrą wiadomość dla fanów zespołu z Krakowa. Firma 

Lynx Music podpisała właśnie umowę na wydanie najnowszej 

płyty zespołu. Mało tego! Sesja nagraniowa w studiu wydawcy 

już trwa! Póki co, wiadomo, że na albumie znajdzie się sześć 

rozbudowanych kompozycji, które wyjdą  n a  światło dzienne 

wczesną jesienią 2012 roku. Więcej informacji wkrótce. 

Black Sun i Believe za tydzień w Aleksandrowie Łódzkim 

Do uczestnictwa w bardzo ciekawej imprezie cyklicznej 

„Live Stage Aleksandrów Łódzki” zaprasza miasto 

Aleksandrów Łódzki! Już za tydzień  w miejscowym MDK 

zagrają doskonale nam znani muzycy zespołów Black Sun 

oraz Believe. Ani jednego ani drugiego zespołu naszym 

czytelnikom przedstawiać  nie trzeba. Przypominamy tylko, 

że  Black Sun g ra ją  energetycznego, klasycznego Hard-

Rocka a kierowany przez współzałożyciela Collage – Mirka 

Gila  z espół  Believe to  jeden z najbardzie j  znanych 
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przedstawiciel i  polskiej sceny rocka progresywnego. 

Kwietniowy koncert inauguruje nową  jakoś ć  imprez 

ku l tu ra lnych  pod  wspó lnym szy ldem „Live Stage 

Aleksandrów Łódzki”. Imprez, które mają szansę stać s ię 

stałym cyklem urozmaicającym ofertę kulturalną  miasta. 

Dzięki bi letowaniu imprez organizatorzy będą  mogli 

podtrzymać wysoki poziom zapraszanych wykonawców jak i samej realizacji technicznej. Bilety na 

najbliższy koncert dostępne u organizatora czyli w Wydziale Informacji i Promocji UM 

Aleksandrów Łódzki (plac Kościuszki 4), w Bibliotece Publicznej w Aleksandrowie Łódzkim 

(plac Kościuszki 12) oraz w Młodzieżowym Domu Kultury w Aleksandrowie Łódzkim (ul. 1 Maja 

17/19). Dla osób spoza Aleksandrowa Łódzkiego możliwa jest mailowa rezerwacja biletów 

pod adresem: promocja@aleksandrow-lodzki.pl, które później będzie można odebrać  przed 

wejściem w dniu koncertu. 

Zapowiedź nowego albumu Mr. Gila na Youtube 
(18.04.2012 23:05)  

Czwarta studyjna płyta zespołu  Mr Gil ukaże się 21 maja. Jak 

przekonuje wydawca płyty, Metal Mind: „album zatytułowany "I 

Want You To Get Back Home" przynosi 9 najlepszych, 

najbardziej przemyślanych kompozycji w dotychczasowej 

h istor i i  zespołu .  M i r e k  G i l  s k o m p o n o w ał  wspaniałe, 

poruszając e  m e l o d i e .  Słowa podkreślają  atmosferę  i  

koncepcję płyty tworząc opowieś ć  o powrocie do domu - 

podróży  n i e  łatwiej,  ale za t o  p ięknej.  Całoś ć  idealnie 

dopełniają dźwięki wiolonczeli i pianina”. Dziś  zespół zdradza 

jeden z fragmentów nowej płyty - utwór "Our Shoes" można 

odsłuchać w TYM miejscu. 

Odwiedź nowy serwis informacyjny Stowarzyszenia PROGRES! 

Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych PROGRES z  d u mą 

przedstawia i zaprasza do odwiedzania zupełnie nowego 

serwisu internetowego, który teraz będzie dostępny pod 

adresem: http://sinprogres.pl/. Z a d a n i e m  s e r w i s u  będzie 

informowanie zarówno o wszelkich posunięciach S towarzyszen ia  jak  i  o  sp rawach  

organizacyjnych związanych z dorocznym Festiwalem Rocka Progresywnego w Gniewkowie 

oraz serią koncertów PROGRESSIVE TOUR. Członkowie Stowarzyszenia PROGRES pragną także 

złożyć  serdeczne podziękowania wielkiemu Przyjacielowi, Radkowi Ratomskiemu, który 

bezinteresownie poświęcił mnóstwo prywatnego czasu oraz swoje umiejętności by nowa strona 

internetowa mogła powstać. Radku! Dziękujemy! 

Millenium powraca pomiędzy piekło i niebo. Reedycja "Vocanda"! 

Po półrocznej  przerwie na półki sklepowe  trafia  nowa edycja 

płyty zespołu  Millenium "Vocanda" w wersji  definitive edition 

CD digipak. Znajdziecie w niej oryginalną ( z 2000 roku) szatę 

graficzną  oraz nową ksiażeczką z tekstami , tłumaczeniami 

oraz nadrukiem typu vinyl CD. Tym razem bez muzycznych 

bonusów. To pierwsza z planowanych na przyszłość re-edycji  

starszych albumów zespołu Millenium wychodzących pod 

nazwą "Definitive Edition". Oznacza to, że nie będzie już  więcej 

zmian dotyczących szaty graficznej oraz muzyki na  kolejnych 

wydaniach. Dla sympatyków pudełek typu jawel case, 

 przygotowano również taką wersję. Album "Vocanda" dostępny będzie w dobrych sklepach 

muzycznych a już dzisiaj (czyli 18.04) można go zakupić na stronach  www.lynxmusic.pl, 

www.rockserwis.pl, www.millenium.art.pl oraz www.allegro.pl 

 

DispersE - drugi album w drodze... 
Zespół DispersE kończy nagrywać ostatnie partie 

swojego drugiego długogrającego krążka. Jak słusznie 

zauważają muzycy zespołu, dwa lata przerwy od 

wydanego nakładem ProgTeam i MMP debiutu 

"Journey through the hidden gardens" to 

wystarczająco dużo by dojrzeć i zaproponować fanom 

progresywnego grania kilka zupełnie nowych 

rozwiązań… 

 

Nie ma co liczyć na ciągłość – mówi otwarcie frontman Rafał Biernacki. –Po dwóch latach od 

wydania debiutu, minęło bardzo dużo czasu, który chcąc nie chcąc ewolucyjnie dotknął 

DispersE w różnych kierunkach: Kuba (gitarzysta – przyp. red.) przeskoczyl na 7 –strunową 

gitarę i zaczęliśmy przestrajać się nisko, nawet bardzo nisko... Ciężkie, tłuste riffy i pogmatwane, 

polimetryczne rytmy Przemka (perkusista – przyp. red.) są zdecydowanie nową odsłoną 

nadchodzącej płyty. Z pewnością nie zabraknie jednak tego „koloru” i „magii” typowych dla 

debiutu, które zawsze decydowały o określaniu naszej twórczości mianem fantasy music. 
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Będzie też mniej partii klawiszowych, z czego bardzo się cieszę, gdyż będę mógł się wreszcie 

bardziej skupić na wokalu. 

 

Zespół nie chce jeszcze ujawniać tytułu drugiego krążka. Wiadomo jednak, że nad miksem i 

masterem czuwa sam Szymon Czech, a oprawą graficzną zajął s ię nadworny „metalowy” grafik - 

Michał ‘Xaay’ Loranc. Okładka odzwierciedla tematykę tekstów, jak zwykle inspirowanych 

Wschodem. Na płycie znajdzie się najpewniej 14 krótkich, zwartych i energetycznych utworów. 

Wersję demo niektórych z nich można znaleźć na YouTube pod hasłem „Żytecki” lub 

„DispersE”. Część nowych kompozycji będzie można usłyszeć m.in. 13-15 lipca na londyńskim 

UK Tech Metal Fest 2012. 

 

Progresywno-Gotycki maraton w Klubie Luka, w Łodzi 
(16.04.2012 23:55)  

Zapraszamy na bardzo ciekawie zapowiadającą s ię imprezę 

muzyczną o zabarwieniu progresywno-symfoniczno-gotyckim. 

Odbędzie się ona w łódzkim Klubie Luka 26 maja (początek 

godz. 18.00 – wstęp jedyne 7 PLN). Wystapi aż 5 zespołów: 

Gemini Abyss (Melodic Symhony Metal), Setareth (Progressive 

Gothic), Cold Light Project (Gothic Metal), S.T.O.R.N. (Melodic 

Rock Metal), oraz Kuriozum (Gothic & Atmospheric) zatem 

miłośników tego typu muzyki czeka prawdziwy, muzyczny 

maraton. Próbki umiejętności oraz stylu poszczególnych 

wykonawców będziecie mogli usłyszeć min. w radiu 

internetowym Megastacja Rock, chociażby tuż przed cykliczną 

audycją ROCKnPROG (w tym tygodniu w piątek ok godz. 18.30). 

Polecamy! 

 

Koncerty zespołu Ketha 
(16.04.2012 17:55)  

Po dobrze przyjętym drugim albumie „2nd Sight”,  Ketha 

rozpoczyna koncertową promocję płyty. O tym jak muzyka Ketha 

sprawdza s ię na żywo będziecie mieli okazje doświadczyć  20 

kwietnia w Pubie Kazamaty w Krakowie oraz dzień  później 

klubie Rude Boy. Zespół zaprosił do udziału w koncertach kilka 

interesujących grup. W Krakowie na scenie pojawią  s ię: 

Strommoussheld, Moanaa, Whalesong, Forgotten Souls, 

Fleshworld i Rape On Mind, zaś w bielskim Rude Boy’u: również Moanaa, Whalesong, Forgotten 

Souls, Rape On Mind  oraz dodatkowo Unipolar Manic Depressive Psychosis. 

20.04 - Pub Kazamaty, ul. Józefa Dietla 50 - Kraków, bilety  cenie 10 zł. 

21.04 - RudeBoy Club, ul. 1 Maja 20 - Bielsko-Biała, bilety w cenie 10zł /15zł 

Ordinary Brainwash - klip zwiastujący nowy album 

Jak już informowaliśmy wcześniej, premiera trzeciej studyjnej płyty projektu Ordinary Brainwash 

odbędzie się 4 czerwca, a już dziś  możemy poznać kolejne szczegóły dotyczące płyty "ME 2.0" - 

okładkę,  listę  utworów oraz pierwsze promujące ją  nagranie. Przedsmakiem nowej płyty jest 

nagranie "Outdated", które można odsłuchać w TYM MIEJSCU. 

Lista utworów: 

 

1. Outdated 

2. Me 2.0 

3. Unbirthday 

4. Stay Foolish 

5. Don't Look Back 

6. Homesick 

7. Critical Error 

8. Something New 

In Art i Art Rock Blok zapraszają na koncert Tune 
(15.04.2012 22:55)  

Stowarzyszenie InArt oraz Art Rock Blok zapraszają 

na z dawna zapowiadany koncert zespołu  Tune w  

konińsk im Klubie Oskard. Koncert odbędzie się  12 

maja o godz. 19.00. Bilety na to wydarzenie w cenie 

tylko 15 PLN. Koncert Tune będzie kolejną częścią trasy 

koncertowej, promującej album „Lucid Moments” wydany niespełna rok temu. Zapraszamy!  

Nowy / stary utwór Percival Schuttenbach  
(15.04.2012 10:55)  

Zespół  Percival Schuttenbach zaprasza do zapoznania się  z 
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nowym videoclipem do utworu „Gdy Rozum Śpi” którego 

premiera miała miejsce 6 kwietnia. Pod ninijszym LINKIEM 

znajdziecie dostęp do klipu oraz garś ć  informacji o historii 

zarówno tej starej, jak się okazuje kompozycji jak i informacje o 

samym zespole Percival Schuttenbach. 

27 kwietnia - Alternatywna Scena Młodych znów gra!

  

Alternatywna Scena Młodych działająca przy 

Miejskim Ośrodku Kultury w Konstantynowie 

Łódzkim zaprasza 27 kwietnia na koncert 

zespołó w :  Cool Kids Of Death o r a z  Rust. 

Początek imprezy o godz. 19.00. Wstęp wolny! 

Stowarzyszenie skupia twórców muzycznych, 

organ izatorów dz iałań  i  p r e z e n t a c j i  

artystycznych o r a z  i n n e  o s o b y  p r a g nące 

kształtować  współczesne życie artystyczne, 

oraz rozwijać i propagować inicjatywy, postawy 

i  d z i ałania sprzyjające rozwojowi kultury 

muzycznej na terenie Konstantynowa Łódzkiego i nie tylko. Jednym z celów tej inicjatywy jest 

promowanie niszowej muzyki  nie tylko z województwa łódzkiego, ale także z całego kraju. 

Wszystkich zainteresowanych współpracą  oraz szczegółami przedsięwzięcia zapraszamy na 

stronę  MOK w Konstantynowie Łódzkim o r a z  n a  p r o f i l  n a  Facebooku.  Pon iżej krótka 

charakterystyka zespołów. 

 

Cool Kids Of Death  

Zespół  Cool Kids of Death powstał  w 2001 roku w Łodzi. Nazwę  swojego zespołu założyciele 

zaczerpnęli z tytułu znanej piosenki brytyjskiego zespołu Saint Etienne. Muzyka zespołu jest 

bardzo charakterystyczna, możemy zauważyć mocne gitarowe brzmienia, punkową zadziorność i 

krzykliwy głos wokalisty - Krzysztofa Ostrowskiego. W 2004 roku dzięki Anagram Film zespół 

wystąpił w filmie dokumentalnym "Generacja C.K.O.D", którego reżyserem jest Piotr Szczepański. 

Natomiast w roku 2007 ukazał  s ię  kolejny film z udziałem członków Cool Kids of Death. Tym 

razem był  to film fabularny "Aleja Gówniarzy", który również  wyreżyserował  Piotr Szczepański. 

Zespół  wystąplił  jako support dla Lenny'ego Kravitza w roku 2004, a rok później zagrali w 

londyńskim klubie Hammersmith Apollo, gdzie zagrali koncert Przez The Stooges i Iggy Pop.Cool 

Kids of Death zostali także w 2003 roku nominowani do MTV European Awards. 

Rust 

RUST tworzą  brzmienie będące niezwykłym pomostem pomiędzy klasyką  hard rocka a 

dzisiejszym ciężkim brzmieniem. Odwoływanie się  do tradycji i nadanie jej świeżego oddechu 

dzisiejszego sposobu postrzegania hard rocka, sprawia iż  Rust jest zespołem niezwykle 

oryginalnym na dzisiejszej scenie rockowej, który najlepsze zapewne ma dopiero przed sobą. 

ProGGnozy 3 - Koncert: STRUCTURE OF REASON, LEBOWSKI 

ProGGnozy – t rzec ie  spotkanie  z  muzyką  około 

progresywną!  

14 k w i e t n i a  w  k r a k o w s k i m  K l u b i e  Z aścianek (ul .  

Rostafińsk iego 4)  po  raz t r zec i  usłyszymy ambitnych i 

nietuzinkowych twórców muzyki około progresywnej. W 

ramach cyklu Muzyczne ProGGnozy na scenie zaprezentują 

s ię  g r u p y :  S T R U C T U R E  O F  R E A S O N o r a z  

LEBOWSKI. STRUCTURE OF REASON to krakowski zespół art 

rockowy powstały w roku 2008, który swoja muzyką  zabiera 

nas w podróż do miejsca, gdzie nie ma żadnych barier ani 

ograniczeń, miejsca w którym największą s iłą sprawczą jest 

wyobraźn ia ,  a najsilniejszym narkotykiem – pasja. Aby 

dotrzeć do tego miejsca zwykle należy znaleźć powód. Naszą 

prywatną  przyczynę.  Structure of Reason to muzyka często 

oparta na kontrastach, przeplata w sobie niebanalne, liryczne motywy z agresywnymi riffami, w 

efekcie dając charakterystyczny, niepowtarzalny styl. Utwory zespołu opowiadają spójną historię, 

w której każdy może odnaleźć samego siebie i przejść na drugą stronę lustra, do miejsca gdzie 

wszystko jest możliwe.  

Grupa LEBOWSKI zadebiutowała w 2010 r. albumem „Cinematic”, na którym usłyszeć można 

dźwięki z pogranicza art rocka, muzyki filmowej, eksperymentalnej i improwizowanej, zamknięte 

w spójnej całości, okreś lonej charakterystycznym i rozpoznawalnym stylem zespołu. „Cinematic” 

śmiało można uznać go za koncept album, dedykowany wielkim postaciom polskiego kina z 

charakterystycznie wplecionymi w muzykę oryginalnymi kwestiami pochodzącymi z klasycznych 

filmów. Debiut Lebowskiego wywołał duże zainteresowanie zarówno w Polsce jak i za granicą. 

Pochlebne recenzje z ponad 20 krajów, tytuły „albumu tygodnia” w Polsce, Kanadzie, Finlandii i 

Brazylii, publikacje w czasopismach „Metal Hammer”, „Teraz Rock”, „LIZARD”, 
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„Nocturne” (Serbia), „Inferno” (Finlandia), to dorobek ostatnich kilku miesięcy. Rok 2011 upłynął 

zespołowi pod znakiem koncertów, mi.in na International Rock Conspiracy w Berlinie, czy Ino 

Rock Festiwalu u boku Brendana Perry (Dead Can Dance) i Pain Of Salvation. 

Bilety na koncert będą dostępne bezpośrednio przed koncertem w Klubie Zaścianek.       

Więcej informacji o koncercie na: http://www.klubzascianek.pl/ 

 

14 kwietnia 2012, godz.: 19:00 (wejście do klubu: 18:30) 

Klub Zaścianek , Kraków, ul. Rostafińskiego 4. 

 

 

Obejrzyj fragment nowego wydawnictwa DVD / Blu-Ray Pendragonu! 

  

Nieco ponad miesiąc dzieli nas od premiery najnowszego wydawnictwa 

DVD jednego z najbardzie j  zasłużonych brytyjskich zespołów prog-

rockowych - Pendragon.  

 

Materiał  zatytułowany "Out Of Order Comes Chaos" ukaże się ostatecznie 

21 maja i zawiera koncert zrejestrowany w katowickim Teatrze Śląskim w 

kwietniu ubiegłego roku podczas trasy promującej album "Passion". 

Jednym z nagrań z nowej płyty zagranych podczas koncertu w Katowicach 

był  utwór "This Green and Pleasant Land" i od dziś można go obejrzeć  

na oficjalnym kanale Metal Mind Productions w serwisie YouTube w TYM 

miejscu. Oprócz utworów z albumu "Passion", Pendragon zaprezentował 

także utwory, które nie pojawiały się na poprzednich płytach DVD. Po raz 

pierwszy w historii zespołu materiał  koncertowy zostanie wydany również w 

formacie Blu-Ray. 

 

 

Nick Barrett tak komentuje "Out Of Order Comes Chaos": "Jesteśmy bardzo podekscytowani nowym tytułem 

ponieważ po raz pierwszy wydajemy DVD także w formacie Blu-Ray. Wydaje mi się, że to będzie nasze najlepsze 

wydawnictwo.   
 

Zawiera ono między innymi przepiękną wersję 'Indigo'. Włożyliśmy w to wydawnictwo bardzo dużo pracy, a dzięki 

temu że ostatnio wiele nie koncertowaliśmy, mieliśmy bardzo dużo czasu na pracę  nad obrazem oraz, wraz z 

Karlem Groomem, nad dźwiękiem." 
Pendragon 
 

Out of Order Comes Chaos DVD/Blu-Ray 
 

Wydawca: Metal Mind Productions 

Format: DVD / Blu-Ray 

Data premiery: 21.05.2012 

Lista utworów: 

1. Passion 

2. Back in the Spotlight 

3. Ghosts 

4. Not of this World 

5. Comatose 

6. If I Were the Wind 

7. Freakshow 

8. Empathy 

9. This Green and Pleasant Land 

10. Shane 

11. Feeding Frenzy 

12. Nostradamus 

13. Last Man on Earth 

14. Indigo 

15. Prayer 

16. Paintbox 

Bonusy video: 

Wywiad z Nickiem Barrettem  

"...Some of the Order" 

"...Some of the Chaos" 

Ponadto: 

Biografia 

Dyskografia 

Galeria zdjęć 

 

 

Nowa płyta Mr Gila już niebawem! 

 

Jak już  wcześniej informowaliśmy, Meta l  Mind Product ions będzie 

wydawcą  czwarte j  s tudyjnej  płyty  zespołu  M r  G i l .  N o w a  płyta 

zatytułowana "I want you to get back home" ukaże się  w sprzedaży 21 

maja. Dziś  zespół  zdradza szczegóły dotyczące okładki i listy utworów, 

jakie znajdą  się  na płycie. Nowy album powstał  w składzie: Mirek Gil 

(gitary), Karol Wróblewski (wokal), Konrad Wantrych (fortepian) oraz 

Paulina Druch (wiolonczela). 
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Projekt Grendel 96 poszukuje wokalu! 

Projekt muzyczny Grendel 96, który tworzą  Sebastian Kowgier i  

Wojtek Biliński cały czas szlifuje materiał,  który posłuży do złożenia 

nowego albumu zespołu. Prace posuwają  się  doś ć  wolno, ale jak 

zapewniają  muzycy, całość zaczyna nabierać  smaku. Wojtek pisze 

teks ty ,  na tomias t  Sebas t ian  jes t  odpowiedz ia lny  za  s t ronę 

kompozytorską.  Samymi aranżami  za jmu ją  się  do   spółk i .  Za  

pośrednictwem naszego serwisu obaj artyśc i  chcą  ogłosić,  że 

poszukują  głosu do swojego projektu. Osoby, które są  chętne by 

spróbować swych sił  wokalnych w projekcje Grendel 96 proszone są o 

zgło s z e n i a  p o d  a d r e s  e-m a i l :  grendel.96@wp.pl P r z y  o k a z j i  

Sebastian i Wojtek składają  czytelnikom i użytkownikom portalu ProgRock.org.pl życzenia z okazj i  Świąt 

Wielkanocnych. 

 

F2: Citizen Cain powracają z nowym albumem! 

Jedna z najciekawszych formacji w historii rocka neoprogresywnego, 

brytyjskie Citizen Cain, powraca po dziesięcioletniej przerwie. Zespół  

zapewnia, że na  jego szósty album "Skies Darken" warto było tyle 

czekać .  Płyta ukaże się  16go kwietnia nakładem F2 Music, które w lipcu 

wyda też  zremasterowane wznowienia wcześniejszych dzieł  Citizen Cain. 

Na stronie wydawcy (http://www.f2music.co.uk// )  możn a  j uż  wysłuchać  

pochodzącego ze "Skies Darken" utworu "The Hunting Of Johnny Eue". 

 

Bydgoska Alhena znów pełnym składzie. 

Nowa wokalistka! 

(06.04.2012 15:25)  

Zespół  Alhena zas i l iła nowa wokalistka. Za pośrednictwem naszego 

serwisu muzycy bydgoskiej formacji przesyła ją  Wam ki lka słó w :  "Z 

radością  informujemy, że grupa Alhena znów działa w komplecie! Nową 

wokalistką  zespołu została Natalia ″Natt″ Bassak, której głos bardzo 

szybko nas do siebie przekonał.  W związku z tym kontynuujemy prace 

nad LP i  p rzygo towan ia  do  zb l iżających się  koncertów (szczegóły 

niebawem). Obserwujcie bacznie naszą  stronę oraz profile MySpace i  

Facebook, albowiem wkrótce kolejne wieści z obozu Alhena!" 

Thesis zaprasza na kolejny koncert akustyczny! 

Niespełna rok po premierze akustycznej EPki "Acoustic Music EP1" 

zespół  Thesis zaprasza na kolejny koncert z serii "Thesis Unplugged". 

Tym razem występ  bez  p rądu odbędzie się  w  p iątek 20 kwietnia w 

stołecznym Klubie Harenda. Bramy otwierają  się o 20:00, start koncertu o 

20:30 natomiast bilety są w cenie 5PLN (przedsprzedaż) i 10 PLN (w dniu 

koncertu). Thesis obecnie kończy  nagrywan ie  nowej  płyty. Sesja 

nagraniowa odbywa się  w studiu Pinesound w Podkowie Leśnej. Przed 

ukończen iem p rac  nad  płytą,  zespół  jeszcze raz zaprezentuje się 

stołecznej publiczności w maju, tym razem z elektrycznym repertuarem. 

Thesis d z i ała na polskiej  scenie od 2007 roku. Wydał  do te j  pory 

debiutancką  płytę  „Channel 1”,  był  częścią  składanki Piotra Kaczkowskiego Minimax vol. 5 oraz prężnie 

koncertuje na różnych scenach w Polsce. 20 maja 2011 roku ukaza ła się  akustyczna EPka "Acoustic Music EP 

1". Cyfrowe wersje płyty "Channel 1" oraz akustycznej EPki są  dostępne do ods łuchania lub darmowego 

pobrania z oficjalnej strony zespołu http://www.thesisband.com 

Po więcej szczegółów zapraszamy na strony: 

http://www.thesisband.com  

http://www.facebook.com/thesisband 

https://www.facebook.com/events/417683918246326/?ref=ts 

Pełny skład Festiwalu w Gniewkowie. Zagra też gość specjalny! 

(05.04.2012 18:25)  

Znamy wreszcie pełny skład tegorocznej, VI już  edycj i  Festiwalu Rocka 

Progresywnego w Gniewkowie. Obok zespołów:  Ananke,  Figuresmile i 

Joseph Magazine, o których udziale już  informowaliśmy, w dn. 6 - 7 lipca 

zagrają  także :  Retrospective,  Yesternight i  Votum.  T o  n i e  k o n i e c  

niespodzianek bowiem na festiwalu pojawi się  jeszcze jeden zespół!  Jako 

gość specjalny wystąpi grupa The Skys  z Litwy! Niebawem więcej szczegółów 

odnośnie festiwalu. 

 

Nowy album Ananke na przełomie maja i czerwca! 

Bydgoski zespół  Ananke, który zadebiutował  w roku 2010 płytą 

"Malachity" przygotowuje drugi album. Płyta jest nagrywana  w 

składzie: Adam Łassa - wokal, Krzysztof Pacholski - instrumenty 

klawiszowe, Michał  Sokół  – gitara elektryczna, Marcin Mak – 

perkusja oraz gościnnie: Wojciech Burghard - bas, Chapman 

Stick, Karol Oparka - gitara akustyczna/piezo. Materiał  powstaje 

w Jet Studio w Nowym Dworze, realizacją  zają ł  się  Maciej Fedek. Album, którego tytuł  jak i oprawa graficzna 
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pozostają  jeszcze tajemnicą  ukaże się  na przełomie maja i czerwca. Zdjęcia z sesji nagraniowej dostępne są  

TUTAJ . Wprowadzający w klimat płyty materiał  video ze studia można zobaczyć  POD TYM ADRESEM. 

M i m o  że grupa funkcjonuje od niedawna, trudno zal iczyć  muzyków do debiutantów. Adam Łassa to 

współzałożyciel legendarnej grupy ABRAXAS. Zresztą  w tym samym zespole przez kilka lat na instrumentach 

klawiszowych grał  Krzysztof Pacholski, a na perkusji Marcin Mak. Zespół  wydał  wiele p łyt i zagrał  koncerty u boku 

min. Roberta Planta & Jimmy'ego Page'a, Fisha, Porcupine Tree, Areny, IQ, grając z sukcesami w kraju i za 

granicą. W międzyczasie powstały inne projekty muzyczne, m.in.: ASSAL & ZENN, ANYWAY, FORGOTTEN 

Oto kilka słów komentarza od wokalisty Ananke -  Adama Łassy na temat przesłania tekstów na drugiej płycie 

zespołu: "Ananke to muzyka i teksty, które wzajemnie się wypełniają. Muzykę usłyszycie już wkrótce na płycie, a 

treść i s łowa spłyną na wasze dusze, jak ukojenie w ciszy przed nieuchronną burzą... Każdy z utworów opowie 

o swojej historii z wyraźnym piętnem, jak lawa emocji, skryta przed bogatym wachlarzem dźw ięków i nastrojów. 

Jak delikatne szepty w pełnej zwątpienia g łowie... Na początku było s łowo i zapewne na końcu również  tak 

będzie, a my zamkniemy świat wyrażając wszystko co potrafimy jedynie s łowami... słowami-kluczami... Ufamy,iż 

na płycie i w książeczce do niej   znajdziecie światło w tunelu, początek i  źródło...ścieżkę,  która poprowadzi 

Was do tego świata, naszego świata... Ananke" 

Pod adresem www.ananke.info.pl dostępna jest już  nowa strona internetowa zespołu. Również  na profi lu 

Facebook pod adresem www.facebook.com/AnankePL znajdziecie wszystkie informacje o bieżących działaniach 

Ananke. 

Zespół  potwierdził  występ na VI edycji festiwalu Rocka Progresywnego w Gniewkowie, który odbędzie się  w 

dniach 6-7 lipca 2012 roku. 

Grupa powstała w Bydgoszczy w styczniu 2009r. z inicjatywy klawiszowca Krzysztofa Pacholskiego oraz wokalisty 

Adama Łassa . Już  marcu tego samego roku ANANKE wesz ło do studia, aby zarejestrować  pierwsze nagrania. 

Poczucie spełnienia oraz pozytywne wibracje na przyszłość sprawiły, iż  w grudniu 2009 zespół  posiadał  pełną 

wersję  studyjną  całego materiału na p łytę  ,która pod tytułe m  „Malachity” została wydana w kwietniu 2010r. W 

m iędzyczasie ANANKE zagrało kilka koncertów promujących materia ł  z pierwszej płyty.  Album „Malachity” 

spotkał  się  z dobrym przyjęciem przez fanów – nowych, jak i tych śledzących poczynania muzyków zespołu 

jeszcze przed powstaniem Ananke; zebrał  również wiele pozytywnych recenzji . „Malachity” zostały także wysoko 

ocenione przez słuchaczy radiowej Trójki w plebiscycie „Noc Muzycznych Pejzaży”  na Ulubiony Album Roku 

2010r. 

http://www.ananke.info.pl/ 

www.facebook.com/AnankePL 

Love De Vice uwiecznieni na wydawnictwie DVD 

(05.04.2012 00:05)  

4  czerwca nakładem Metal  Mind Product ions ukaże  s ię  pierwsze 

wydawnictwo DVD zespołu  Love De Vice .  Koncer t  w całości został  

zarejestrowany w Teatrze Śląskim w Katowicach w dniu 11 listopada 

2011 roku. Występ był  ważnym punktem w historii zespołu nie tylko ze 

względ u  n a  d e b i u t a n c k i e  DVD " l ive".  B ył  również  okazją  do 

zaprezentowania odnowionego "ducha i ciała" Love De Vice. W ten 

chłodny i mroczny listopadowy wieczór grupa zaprezentowała  s ię  w 

odnowionym składzie oraz z premierowym materiałem. Z dz iewięciu 

zarejestrowanych na żywo kompozycji sześć są  to utwory przygotowywane 

z myślą  o nowej płycie studyjnej zespołu. Przed studyjną  premierą  będzie można zobaczyć  i  usłyszeć  takie 

kompozycje jak podlane floydowym sosem "Another Day", delikatne, przywołu jące skojarzenia z debiutem King 

Crimson "Frosty Morning", czy wykonane z hardrockową  werwą  orientalne "Winter of Soul" oraz monumentalne 

"Say No". Oprócz nowych autorskich kompozycji znalazło się  również  miejsce dla coveru "When a Blind Man 

Cries" grupy Deep Purple w autorskiej aranżacji zespołu. Czy Love De Vice udało się  wyjść obronną  ręką  z 

konfrontacji z legendarnym wręcz statusem oryginału? Obok premierowego materiału n ie  mog ło zabraknąć 

najbardziej rozpoznawalnych utworów zespołu takich jak "With You Now" czy "Letter in A Minor". 

Jest to pierwsze wydawnictwo Love De Vice w składzie z nowym klawiszowcem Jackiem Melnickim  (LSD 

Project ex Riverside), którego bogate i przestrzenne aranżacje idealnie wkomponowa ły się w styl i zespo łu. Tego 

wieczoru na scenie z zespołem gościnnie wystąpili również Mateusz Szmyt na wiolonczeli (na co dzień  muzyk 

Filharmonii Narodowej) oraz Tomasz "Ragaboy" Osiecki na di l rubie ( instrumencie będącym odmianą 

hinduskiego sitaru granego smyczkiem), nadając aranżacjom jeszcze bardziej epicki i orientalny klimat. Na 

płycie znajdą  się  również  dodatki w postaci wywiadu z artystami, galerii zdjęć,  teledysku "Foggy Future", który 

promował  debiutancki album grupy "Dreamland". 

 

Marek Ałaszewski i Klan na koncercie w warszawskich Hybrydach 

(04.04.2012 07:35)  

Marek Ałaszewski i zespół  Klan kilka dni temu wydali nowy album 

zatytułowany ‘LAUFER’.  13 kwietnia w warszawskim Klubie Hybrydy 

(ul. Złota 7/9), muzycy związani z tym, projektem rozpoczną  trasę 

koncertową  promującą  nową  płytę.  Zespół  w skła d z i e :  Marek 

Ałaszewski (gitary, wokal), Jacek Kępka (gitary i klawisze), Piotr 

Gąssowski (gitara), Marek Ałaszewski Junior (bas) oraz Grzegorz 

Grzyb (bębny) pojawi się na scenie około godz. 18.30. 

 

N o w a  płyta  Ord inary  Bra inwash w 

czerwcu 

(03.04.2012 17:45)  

Projekt Ordinary Brainwash wyda niebawem swój trzeci album studyjny. 

Ukaże  s ię  on w barwach Metal Mind Productions. Premiera albumu 

zatytułowanego „ME 2 .0” zaplanowana jest na 4 czerwca br. Płyta 

powinna przypaś ć  do  gus tu   f anom współczesnej odmiany rocka 

progresywnego reprezentowanej przez takie zespoły jak Porcupine Tree, 

No-Man, Chroma Key czy Gazpacho. Jednak w przeciwieństwie do płyt 

wymienionych wykonawców, album „ME 2.0”  został  w całości napisany, 

nagrany i wyprodukowany przez…  jednego muzyka. Pod nazwą Ordinary 

Brainwash kryje się  bowiem przedstawiciel pokolenia '89, student Szkoły 

Głównej Handlowej w Warszawie, kompozytor, producent muzyczny, 

autor tekstów, multiinstrumentalista i wokalista - Rafał Żak.  

Jego oficjalny debiut nastąp ił  23 marca 2008 roku, k iedy to Piotr  
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Kaczkowski, w programie Minimax na antenie radiowej Trójki, zaprezentował   jedno z pierwszych nagrań 

Ordinary Brainwash. Kilkanaście miesięcy  później ,  w grudniu 2009 roku, ukazał  się   debiutancki krążek 

zatytułowany "Disorder in My Head"  (Lynx Music). Album zebrał  wiele pozytywnych recenzji i po niespełna roku 

doczekał  się swojego następcy. "Labeled Out Loud", bo taki tytuł  nosi drugi album Ordinary Brainwash, odbi ł  się 

znacznie szerszym echem i został  doceniony w prasie i portalach branżowych zarówno w Polsce jak i za granicą. 

Album został  również  wyróżniony w muzycznym podsumowaniu roku 2010 przez miesięcznik Metal Hammer. 

Chwilowa cisza nie mogła zwiastować  nic innego niż  burzę  - oto bowiem nadchodzi trzeci studyjny album 

zatytułowany "ME 2.0", który ukaże się nakładem Metal Mind Productions. 

Rafał   Żak: „Bardzo cieszę  się  z nawiązania współpracy z Metal Mind Productions. To zespół  wspaniałych, 

życzliwych ludzi i wielu z nich od samego początku trzyma ło za Ordinary Brainwash kciuki. To dobrze, że nasze 

drogi się spotkały i że trzeci album ukaże się w barwach Metal Mind Productions”. 

Tytuł  płyty jest znamienny – Ordinary Brainwash w nowej odsłonie to dojrzałe, perfekcyjnie dopracowane oblicze 

Rafała Żaka. Wkrótce ujawnimy więcej szczegółów dotyczących tego wydawnictwa. 

 

Seventh Heaven - nowy projekt Anta Phillipsa! 

(02.04.2012 00:01)  

Anthony Phillips  z nów  p racu j e  w   s t ud i u .   T ym   r azem  do   spółk i  z  

kompozytorem i aranżerem, Andrew Skeet'em, z którym razem współtworzą 

projekt Seventh Heaven. Owocem współpracy będzie podwójny album 

wypełniony muzyką  akustyczną  wspomaganą  przez orkiestrę  symfoniczną  i  

chór z Pragi.  Nie zabraknie w niej  także gitary i  pianina, tak bardzo 

charakterystycznych dla Anthonego Phillipsa . Premiera płyty planowana 

jest na dzień 23 kwietnia. 

 

Prima Aprilis ;) 

Opubl ikowane przez nas w dzia le 

"news" informacje w dniu 1 kwietnia były oczywiśc i e  żartami z okazji 

Prima Aprilis. Zespół  Hipgnosis póki co nie wybiera się  na Bałkany by 

koncertować  w towarzystwie RPWL czy Pendragon, choć  gdyby taka 

propozycja padła to pewnie by  muzycy z Grodu Kraka taką  ewentualność 

rozważyli.  Niewątpliwe stracą  na tym zespoły ze wspomnianych krajów, 

które wg naszego żartu miały supportować  tą  trasę  koncertową  ; )  Z kolei 

zespół Lebowski jeszcze nie czuje na swych barkach kamer uznanych stacji 

TV,  choć  wszyscy doskonale wiemy jaka to strata dla nudnej ramówki 

proponowanej przez naszych telewizyjnych potentatów. Podpięty  pod 

naszą  wiadomość FILM jest tylko i aż  ciekawym dokumentem z pracy tego 

zespołu w studiu. Z kolei koncerty w dużych świątyniach z pewnością  byłyby ogromną  ciekawostką,  a muzyka 

zespołu ze Szczecina znakomicie mogłaby się  wpisać   i w klimat, jak i w akustykę  tego typu miejsc. Mamy 

nadzieję,  że  uśmiechnęl iście się  choć  trochę  w tym dniu pełnym wesołych kłamstw, zaglądając do naszego 

serwisu. 

 

Niezwykła trasa koncertowa trzech uznanych zespołów! 
(01.04.2012 00:01)  

Muzykom RPWL i  Pendragon tak bardzo spodobał  się  nowy 

a l b u m  Hipgnosis,  zatytułowany "Relusion" ,  że postanowili 

zaprosić  zespół  na wspólną  trasę  koncertową  po Europie, której 

finał  nastąpi 29 lutego 2013 roku podczas cyklicznej imprezy 

ProgGnozy w krakowskim Klubie Zaścianek. W tym czasie muzycy 

wspomnianych trzech zespołów przejadą  przez niemal cały nasz 

kontynent, grając koncerty nie tylko w krajach zachodniej Europy 

ale także min.  w Albani i ,  Turc j i  i  Bułgarii. W wymienionych 

trzech krajach wspomogą  ich lokalne zespoły folk-rockowe. Trasę 

podsumuje specjalne wydawnictwo DVD oraz Blue Ray. 

 

Dziś  hard-rockowo w łódzkim klubie 

Lizard King. Zagra Black Sun! 

(31.03.2012 11:30) 

Koniński zespół  Black Sun zaprasza na dzisiejszy (31 marca) koncert, 

jaki odbędzie się w Klubie Lizard King, w Łodzi (ul. Piotrkowska 62). 

Uwaga! Wstęp wolny!!! Początek koncertu o godz. 22.00. Jak 

zapewniają  muzycy zespołu, koncert potrwa bardzo długo, bowiem 

podzielony będzie na aż  3 sety. Zatem przed Wami ponad dwie 

godziny dobrej ,  energetycznej ,  hard-rockowej muzyki!  Gorąco 

zachęcamy do odwiedzenia łódzkiego klubu! 

 

Lynx Music: album Plotnicky - "Devotion" 

już w sprzedaży! 

(29.03.2012 15:25)  

Przypominamy, że wczoraj (czyl i  28 marca) wytwórnia Lynx Music 

wydała drugi album solowy ex-wokalisty zespołu Crystal Lake, Adama 

Płotnickiego, znanego pod pseudonimem Plotnicky. Tym razem nowy 

album "Devotion" można zdecydowanie wpasować  w szeroko pojęty Art 

Rock, w którym znajdziemy dłuższe formy muzyczne i l iczne zmiany 

klimatu typowe dla tego gatunku muzyki. Pierwsze dwadzieścia  osób 

które zakupi płytę  na stronie www.lynxmusic.pl l u b  z a  p ośrednictwem 

allegro otrzyma gratis maxi Cd Plotnickiego, zatytułowany "In Your 

Eyes".  

 

Fragmenty nowego DVD zespołu Believe w 

sieci 
(28.03.2012 23:10)  
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Zaledwie 3 tygodnie dzielą  nas od premiery drugiego wydawnictwa DVD w  

karierze formacji Believe.  Materiał  zatytułowany "Seeing Is Believing" 

został  zarejestrowany w listopadzie ubiegłego roku w Teatrze Śląskim w 

Katowicach w zespół  w składzie: Mirek Gil - gitary, Karol Wróblewski - wokal, 

Satomi - skrzypce, Vlodi - perkusja, Przemas - gitara basowa oraz Konrad 

Wantrych - instrumenty klawiszowe. Podczas tego wyjątkowego wieczoru 

Believe zaprezentował  przede wszystkim materia ł  ze swojego ostatniego 

studyjnego albumu "World Is Round" (Metal Mind Productions, 2010). W 

programie występu znalazło się  m iędzy innymi nagranie "AA" i  właśnie ten 

fragment koncertu dostępny jest od dziś  na oficjalnym kanale Metal Mind 

Productions w serwisie YouTube. Klip dostępny jest w TYM miejscu. Poza 

koncertem na DVD znajdziemy również  wywiad z Mirkiem Gilem i Karolem 

Wróblewskim, film dokumentalny "Music for One Leg" poświęcony perkusiście 

zespołu ,  j edynemu  bębniarzowi,  który nie mając  j e d n e j  n o g i  g r a  n a  

standardowym zestawie perkusyjnym, zapis koncertu w warszawskim klubie 

Progresja a także biografię, dyskografię i galerię zdjęć. 

 

Figuresmile i Kuriozum w piątek koncertują w Piotrkowie Tryb. 
(27.03.2012 21:45)  

W imieniu zespołów Kuriozum i  Figuresmile zapraszamy na wspólny 

ich koncert, w najbliższy piątek (30 marca - początek godz. 19.00) do 

Piotrkowa Trybunalskiego. Gospodarzem imprezy będzie Klub Spirala, 

mieszczący się  przy ul. Sienkiewicza 6/2. Bilety w cenie jedyne (!!!) 5 

złotych, a strawa duchowa w pełni gwarantowana przez nasz serwis. 

Przypominamy, że obydwa zespoły wydały w 2011 roku swoje albumy. 

Gospodarze imprezy, czyli Kuriozum nagrali bardzo dobry album  "The 

Temple Of Regret",  p a c h nący rockiem progresywnym z lekką 

domieszką  gotyku. Zespół  Figuresmile zachwycił  z kolei nowoczesnym 

brzmieniem, przeplatanym posmakiem progresywnej klasyki na 

albumie "In Between". Zapraszamy na koncert! 

 

Ray Manzarek - klawiszowiec The Doors, 

na koncertach w Polsce! 

(26.03.2012 21:45)  

Raya Manzarka przedstawiać  nie trzeba. Współzałożyciel legendarnych 

The Doors c iągle jest  w znakomitej  formie.  Na moment ze starymi 

przyjaciółmi z The Doors oraz wokal istą  T h e  C u l t  - Ianem Astberym 

przywrócili do życia macierzysty zespół  Raya. Z Bobbym Kriegerem,  z  

przerwami ale ciągle razem koncertują.  Ray Manzarek to z pewnością 

jeden z najbardziej wpływowych klawiszowców w historii rocka. Błyskotliwy, 

twórczy o natychmiast rozpoznawalnym stylu. Ciągle pozostaje  wzorcem 

dla kolejnych pokoleń.  Tym razem przyjedzie do Polski z Manzarek - 

Rogers Band,  w ramach promocj i  drugiej  płyty zespo łu zatytułowanej 

"Translucent Blues". Muzycy wystąp ią  10 maja w Warszawie (Stodoła), 

dzień później w Ostrołęce (Kino Jantar), a 12 maja w Poznaniu (Eskulap). 

 

Oto szczegóły koncertów: 

 

MANZAREK - ROGERS BAND 

10 maja 2012 

Warszawa - Stodoła 

otwarcie 18:00 - początek 19:00 

support: Boogie Boys 

 

11 maja 2012 

Ostroł ęka - Kino Jantar 

otwarcie 18:00 - początek 19:00 

support: Werbińska & Pawlina 

 

12 maja 2012 

Poznań - Eskulap 

otwarcie 18:00 - początek 19:00 

support: Werbińska & Pawlina 

 

bilety w cenie 110 złotych dostępne w sieci Eventim oraz Kupbilet 

 

więcej informacji: 

http://www.facebook.com/manzarek.rogers.band 

http://www.tangerinemusic.com.pl// 

 

Biografia Pearl Jam w wydawnictwie Kagra 

(25.03.2012 22:00)  

Specjalizujące się  w biografiach znanych muzyków i zespołów rockowych 

wydawnictwo Kagra wydało  właśnie, przygotowaną  na dwudziestolecie 

istnienia zespołu biografię  Pearl Jam .  Jest  to  uzupełnien ie  f i lmu o  

zespole, którego reżyserem był  Amerykanin Cameron Crow. Historia grupy 

widziana oczami jej członków. Dla miłośników Pearl Jam - jednego z 

najważniejszych zespołów grunge'owych będzie to z pewnością  bardzo 

ciekawa pozycja. Wydawnictwo jest bogato i lustrowane, co jest jego 

dodatkowym atutem. Książka w wersji oryginalnej została w wydana w 

sierpniu roku 2011 i zaledwie po kilku miesiącach trafia także na nasz rynek. 

W Biuletynie podProgowym wkrótce pojawi się jej recenzja. 

 

Tune: teledysk i akustyczna wersja utworu 

"Confused" 
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Zespół  Tune zap rasza  do  zapoznan ia  s ię  z nowym teledyskiem 

promującym album "Lucid Moments". Tym razem nakręcony zosta ł  do 

utworu „Confused”.  Muzycy nagrali także po raz pierwszy akustyczną 

wersję tego nagrania. Utwór został  zarejestrowany w studiu poznańskiego 

Radia Afera. Jednocześnie przypominamy, że zespół  Tune stara się 

dostać  na festiwal Rock Am Ring. Muzycy biorą  udział  w konkursie, który 

ma wyłonić  finalistów. Aby zespół  z  Łodzi dostał  się  na tą  imprezę, 

potrzebne są  Wasze g łosy! Wystarczy się  zarejestrować  pod linkiem: 

http://special.soliver.com/de_de/bandcontest,  znaleź ć  nazwę  Tune pod l i terką  T i  raz dziennie zag łosować . 

Zespół  z góry dziękuje Wszystkim za pomoc!  

 

Moc nagród w jubileuszowym wydaniu audycji Za Progiem! 
(23.03.2012 23:59)  

Autorska audycja ZA PROGIEM naszego redakcyjnego 

kolegi, Pawła Bogdana zaprasza w najbliższą  niedzielę  na 

urodzinowe, specjalne wydanie do Radia Aktywnego o  

godz in ie  22 .00 !  Podczas  tego  wy jątkowego spotkania 

mnós two  nag ród  do  wyg ran ia !  M ięd z y  i n n y m i .  p łyty 

R i ve rs i de ,  Pend ragon ,  D i sc i p l i ne ,  A i r bag ,  Sy l van ,  

Gazpacho, Lebowski. Ponadto oczywiśc ie  moc  dobre j  

muzyki z kanonów rocka progresywnego. Do usłyszenia, 

zatem w w niedzielę,  25 marca o godzinie 22.00! Więcej informacji na: http://za-progiem.blogspot.com/ oraz 

http://facebook.com/zaPROGiem 

 

Dziś druga edycja ProgGnoz! Hipgnosis, After... i Brain Connect 

Przypominamy, że dzis (sobota 24.03) w krakowskim klubie 

Zaścianek (ul. Rostafińskiego 4) odbędzie się  druga edycja 

n o w e j ,  c y k l i c z n e j  i m p r e z y  ProgGnozy Muzyczne.  O b o k  

gospodarzy, zespołu  Hipgnosis zag ra ją  After... o r a z  Brain 

Connect.  W dn iu  imprezy  b i le ty  w  cen ie  20  PLN.  Gorąco 

zapraszamy! 

 

Alternatywna Scena Młodych zaprasza na koncert w Konstantynowie 

(22.03.2012 16:20)  

W imieniu Stowarzyszenia Alternatywna Scena Młodych,  działa jącym 

przy Miejskim Ośrodku Kultury w Konstantynowie Łódzkim zapraszamy 

na koncert, który odbędzie się w piątek, 23 marca o godz. 19.00 (M.D.K. 

Konstantynów Łódzki, ul. Łódzka 28). Wystąp ią  dwie formacje: Już  Nie 

Żyjesz o r a z  Eleventh Horizon.  Uwaga! Wstęp  na  imp rezę  wolny! 

Stowarzyszenie skupia twórców muzycznych, organizatorów działań  i  

prezentac j i  ar tystycznych oraz inne osoby pragnące kształtować  

współczesne życie artystyczne, oraz rozwijać   i propagować  inicjatywy, 

postawy i działania sprzyjające rozwojowi kultury muzycznej na terenie 

Konstantynowa Łódzkiego i nie tylko. Jednym z celów tej inicjatywy jest 

promowanie muzyki alternatywnej i min. progresywnych niszowych 

zespołów nie tylko z województwa łódzkiego, ale także z całego kraju. 

Wszystk ich  za in te resowanych współpracą  o r a z   s z c z e g ółami 

przedsięwzięcia zapraszamy na stronę  MOK w Konstantynowie Łódzkim 

oraz na profil na Facebooku. 

 

Brain Connect zagrają serię koncertów. Płyta wkrótce. 
(21.03.2012 23:40)  

Zespół  Brain Connect z Zawiercia zaprasza na serię  koncertów! Już  w 

najbliższą  sobotę,  24 marca  muzycy zespołu zagrają  w zacnym 

towarzystwie Hipgnosis i  After... w Krakowie, w klubie Zaścianek w 

ramach imprezy ProgGnozy Muzyczne (start godz. 19.00). 14 kwietnia 

Brain Connect zawitają  do Sosnowca, by wystąp ić  w klubie Rock Pub 

Underground.  A  29  kwie tn ia  nas tąp i  j e d e n  z  n a j w ażniejszych 

momentów w historii zespołu. Zawiercianie otworzą  koncert zespołu 

Karmakanic w klubie Eter we Wrocławiu. Brain Connect zapowiadają 

także w niedalekiej przyszłości wydanie debiutanckiego albumu. 

Więcej informacji oraz próbka muzyki zespołu Brain Connect pod linkami:  

 

YouTube www.youtube.com/user/TheBrainConnect 

MySpace www.myspace.com/brainconnect 

Facebook www.facebook.com/pages/Brain-Connect/59787672882 

 

Nowy album formacji Mr. Gil już w maju 

(20.03.2012 23:10) Metal Mind Productions  donosi, że będzie wydawcą  czwartej, studyjnej p łyty zespołu  Mr. 

Gil. Nowa płyta zatytu łowana "I want you to get back home" ukaże się  21 

maja. Jak mówi zespół:  "Nie da się  wszystkiego zaplanować.  Tym bardziej 

nie da się zapanować nad tym, co wychodzi z ludzkiej duszy. Bo to w łaśnie z 

potrzeby szczerości, przyjaźni  i  pasj i  wyrósł  pomysł  nowej płyty Mr Gila. 

Przyjaciele postanowili znowu spotkać się  w studiu, aby dokończyć  wspólną 

opowieść." Nowy album nagrywa zespół  w składzie: Paulina Druch,  Konrad 

Wantrych, Karol Wróblewski oraz Mirek Gil.  

Początek zespołu  Mr Gil  datowany jest na 1998 rok. Wtedy to Mirek Gil, 

ówczesny gitarzysta  zespołu Collage, postanawia pokazać  swoje twórcze 

możliwości i pod szyldem Mr Gil wydaje swój pierwszy album "Alone". W 

pierwszym składzie znajdowal i  s ię  O l a f  Łapczyńs k i  - wokal, Krzysztof 

Palczewski - instrumenty klawiszowe, Piotr Witkowski - gitara basowa oraz 
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Vlodi Tafel - perkusja. Najbardziej znanym i kojarzonym utworem z albumu 

"Alone" jest utwór "Beggar", który do dziś można us łyszeć  na koncertach grup dowodzonych przez Mirka Gila. Po 

tym niewątpliwym sukcesie zespół  zamilkł  na 10 długich lat. Na szczęście Mirek Gil postanowi ł  odświeżyć  projekt 

i tym sposobem w 2010 roku pojawił  się  album "Skellig", z Karolem Wróblewskim (Believe) na wokalu. W tym 

samym roku swoją  premierę ma album "Light and Sound". Po kolejnych dwóch latach Mr Gil powraca z czwartą 

studyjną płytą "I want you to get back home". 

 

Lebowski znów 'płynie' w Polskę: Wrocław, Kraków i Chorzów. 
(18.03.2012 21:35)  

Zespół  Lebowski znów wybiera się  w trasę  koncertową.  Tym razem 

muzycy ze Szczecina zawitają  do t rzech  mie jsc .  13  kwie tn ia  w 

towarzystwie formacji Joseph Magazine zagrają  we Wrocławiu, w klubie 

Liverpool. Dzień  później ruszą  w stronę  Krakowa, gdzie uświetnią  swym 

występem nową,  cykliczną  imprezę  ProgGnozy (w klubie Zaścianek). 15 

kwietnia (do spółki z Hipgnosis) Lebowski zagrają w Chorzowie, w klubie 

Leśniczówka. Fani zespołu mogą  spodziewać  się w koncertowych setach 

zupełnie nowych utworów, których premierę  usłyszeliśmy niedawno w 

Koninie. Zapraszamy na koncerty! 

 

 

Tune na festiwalu Rock Am Ring? To także 

zależy od nas! 

Zespół  Tune stara się  dostać  na 

festiwal Rock Am Ring.  Muzycy biorą  udział  w konkursie, który ma 

wyłonić  finalistów. Aby zespół  z  Łodzi dostał  się  n a  tą  imprezę, 

potrzebne są  Wasze g łosy! Wystarczy się  zarejestrować  pod linkiem: 

http://special.soliver.com/de_de/bandcontest,  znaleź ć  nazwę  Tune pod 

literką  T i raz dziennie zagłosować .  Zespół  z góry dziękuje Wszystkim za 

pomoc! 

 

Nowy album SBB od dziś w sprzedaży! 

(17.03.2012 00:00) 

Dziś  premierę  ma najnowszy album legendarnej formacji SBB. Nosi on 

tytuł  "SBB" i zawiera 16 premierowych utworów. Stworzony przez duet: 

Józef Skrzek - Apostolis Anthimos pokazuje, że muzycy mimo lat  

doświadczeń  i  pobytu w muzycznej rzeczywistośc i  c iągle potraf ią 

zaskakiwać .  Przypomnijmy, że  SBB rusza w trasę  koncertową,  podczas 

której premierowo, w wersji "na żywo" będzie można usłyszeć  utwory z 

nowego krążka. Będą  to kolejno: 29.03 kino Rialto Katowice, 30.03 klub 

Stodoła  Warszawa, 31.03 k lub  B lueno te  Poznań, 01.04 k lub Fi r le j  

Wrocław 

 

Red Box odwiedzi Polskę w kwietniu! 

Zespół  Red Box  to, co prawda nie jest formacja grająca rock 

progresywny, ale wielu słuchaczy dobrej muzyki bardzo ceni 

sobie ich twórczość,  której apogeum przypadło na la ta  80-te. 

Mamy dobrą  wiadomość dla wszystkich tych osób! Jak donosi 

agenc ja  Fantom Media, Brytyjczycy odwiedzą  nasz kraj by 

zagrać  koncert 17 kwietnia (godz. 20.00) w krakowskim klubie 

„Kwadrat”!  B i le ty  kosztu ją  o d p o w i e d n i o :  9 0  p l n – 

przedsprzedaż, oraz 100 pln – w dniu koncertu.  

Zespół  powstał  we wczesnych latach 80-tych, w 1985 roku wydali 

płytę  „The Circle & the Square”,  która odniosła olbrzymi sukces 

a pierwszy singiel "Lean on Me (ah-l i-ayo)" dotarł  do 3 miejsca Brytyjskiej UK Top Ten Hits. Lider Red Box, 

Simon Toulson-Clarke w 2010 roku reaktywował  zespół  wydając album „Plenty”, z którego utwór „The Sign ” był  

wysoko notowany na liście przebojów Trójki. Za największym jednak przebój Red Box uważa się  singiel „For 

America” nagrany w drugiej po łowie lat 80-tych. Nazwa zespo łu wzię ła się  od czerwonego pude łka, w którym 

pocztą  dostarczono mikrofon. 20 października 2008 nak ładem wytwórni Cherry Pop Records  ukazała  s ię 

zremasterowana wersja albumu "The Circle & the Square" . Album zawiera 12 oryginalnych utworów i 6 

dodatkowych piosenek. 

 

Bilety kolekcjonerskie do nabycia w: 

Kraków: 

Klub Kwadrat ul Skarżyńskiego 1 

Metal Shop ul Długa 17 

Klub Dziekanat ul. Pędzichów 23 

Carton Shop ul Floriańska 36 

Bilety dostępne są również w bileteriach sieci Ticketpro na terenie całej Polski (Empik, Saturn, Media Markt, itp). 

  

Nowy numer Biuletynu podProgowego specjalnie dla Was! 

(16.03.2012 20:55) 

Mrozy ze lżały ,  śniegi stopnia ły,  rzeki  wezbrały ,  słoneczko 

dogrzewa, wiosna dojrzewa, ptaszyna śpiewa, a nowy, gorący 

jeszcze, numer Biuletynu podProgowego otwiera się  przed 

Wami,  zachęcając  d o  l e k t u r y .  A  w  środku całe mnóstwo 

niezwykłych artykułów! Są  rymowane echa słynnego ACTA. Jest 

coś dla tych, którzy po Walentynkach wciąż żyją m iłością.  Zestaw 

Progressive Love Songs to zdecydowanie coś dla zakochanych. 

Powraca nasza muzyczna podróż  dookoła  świata, są  dwa teksty 

dla fanów Zappy. Przygotowaliśmy d la  Was  t akże sylwetki 

zespołów takich, jak Renaissance, Air, Fates Warning, Devil Doll i 

Death. Nie zapomnieliśmy także o pikantnych wywiadach (w tym 

z Mariuszem Dudą). Część z nich, jak np. z zespołem Lebowski, 
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WSTECZ 

 

zapowiada temat, do którego się powoli przymierzamy, czyli rock 

na srebrnym ekranie. A na deser znajdziecie obfity dodatek, 

nadesłany do nas przez Michała Haase, będący subiektywnym 

zestawieniem najlepszych płyt ostatniej dekady. Zapraszamy do 

lektury! Redakcja Biuletynu podProgowego 

 

MilleniuM: winyl "Exist" w sprzedaży. "Vocanda" w tłoczni! 

W  p iątek, 16 marca ruszyła sprzedaż  długo oczekiwanego, 

pierwszego winyla LP zespołu  Millenium "Exist" . Wszystkie 

wcześnie jsze    rezerwacje  tego a lbumu są  o d  d z i s i a j  j uż 

realizowane. Wydawca - Lynx Music i zespół  Millenium bardzo 

przepraszają  z a   t o   n i e   z ap l a nowane   opóźnienie.  Album 

"Vocanda" będzie kolejną  pozycją  wydaną  na winylu, który już 

jest w przygotowaniu. Przypominamy, że krakowska wytwórnia 

L y n x  M u s i c ,  w y c h o d ząc  n a p r z e c i w  

melomanom, którzy wciąż uwielbiają  trzask 

płyty gramofonowej postanowiła wydawać  

serię płyt na winylach. 

 

Marek Ałaszewski i Klan powracają na scenę! 
(15.03.2012 22:40) 

Legenda polskiej muzyki rockowej, Marek Ałaszewski nie zwalnia 

tempa. Jego projekt firmowany nazwą  Ałaszewski i Klan  właśnie 

wydaje nową  płytę,  zatytułowaną  "Laufer". Album zawiera siedem 

kompozycji M.Ałaszewskiego z ostatniego okresu. Jest to muzyka 

mocna  i  suges t ywna ,  opa r t a  na  b r zm ien iach  g i t a rowych  i  

dynamicznych riffach. Szerokie spektrum środków wyrazu, przejścia 

od piano do forte, od ballady do ostrego rockowego grania sprawiają, 

że muzyka trzyma w napięciu. Konstrukcja płyty, podobnie jak w 

pierwszej płycie KLANu "Mrowisko" jest przemyślana jako całość. 

Narrator snuje tu opowieś ć   trwającą  w czasie określonym przez 

elektroniczny zegar podający godzinę  i przeprowadza słuchacza 

przez pewną  historię  oddalając się  na końcu przy wtórze wielkiego 

bębna. Wszystkie teksty i oczywiśc i e  śpiew są  autorstwa Marka 

Ałaszewskiego. 

 

Tune w weekend zagrają w Sieradzu i w Warszawie 

Zespół  Tune n i e  da je  odpoczą ć  ani sobie, ani bohaterowi swojej 

debiutanckiej pły t y  "Lucid Moments".  Tym razem histor ia  chorego 

psychicznie Michaela pojawi się w dwóch klubach: 16 marca w Sieradzu 

(klub Improwizacja - start godz. 20.00) oraz w dwa dni później 18 marca 

w Warszawie (klub Ursynoff - start godz. 21.00). Na obydwa koncerty 

obowiązuje ta sama cena biletów - 10 pln. 

 

Więcej newsów pod adresem: 

http://www.progrock.org.pl/content/view/7598/62/ 
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