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Od Kamila...
W∏aÊnie trzymasz w r´kach drugi numer “Szantymaniaka”, czyli namacalnej
wersji nowego szantowego serwisu informacyjnego, który istnieje równie˝
w drugim wcieleniu - w Internecie www.szantymaniak.pl. Na ∏amach magazynu Drogi Czytelniku
znajdziesz wszystko to (no mo˝e nie od razu), co mo˝e zainteresowaç mi∏oÊnika szant - a wi´c informacje o terminach imprez
szantowych, a w szczególnoÊci festiwali ogólnopolskich, recenzje
najnowszych p∏yt, opisy najciekawszych wydarzeƒ, artyku∏y publicystyczne, najÊwie˝sze informacje ze sceny i kuluarów imprez
szantowych, a tak˝e prezentacje zespo∏ów, wywiady z gwiazdami,
sylwetki znanych postaci i wszystko to, co Wam i nam jeszcze do
g∏ów przyjdzie, a czas i dost´pne Êrodki pozwolà zrealizowaç - ku
naszej wspólnej uciesze. O gazecie szantowej myÊla∏em ju˝ od
jakiegoÊ czasu. Teraz idea si´ materializuje. Mo˝e nie od razu
w takiej formie jak marzy∏em, ale powoli, dopiero zaczynamy. Jak
wyjdzie czas poka˝e. Czekamy na relacje, teksty, p∏yty do recenzji, informacje o tym co tam u Was, zaproszenia na imprezy i takie tam. Dzi´kuj´ Robertowi Kolebukowi (Pod Masztem), Maçkowi J´drzejko, zespo∏om i wszystkim reklamodawcom za to, ˝e
dzi´ki nim kolejny numer Szantymaniaka sta∏ si´ faktem. Zapraszam wszystkich do wspó∏pracy i mi∏ej lektury ˝ycz´.
Kamil Piotrowski
wydawca, redaktor naczelny
Magazyn „SZANTYMANIAK”
gazeta@szantymaniak.pl

... i Maçka
Pomys∏ na gazet´ zrodzi∏ si´ w g∏owie
Kamila, wkrótce po tym, jak w mojej powsta∏a koncepcja stworzenia Pierwszego
Wolnego Serwisu Szantowego w wersji
internetowej. Tak wi´c gazeta i serwis internetowy to jeden byt o nazwie SZANTYMANIAK, tworzony przy
pe∏nej wspó∏pracy przez dwa zespo∏y redakcyjne jednak powstajàcy w dwóch formach. Wersja internetowa jako taƒsza w utrzymaniu i bardziej trwa∏a b´dzie zapewne bardziej obszerna. Gazeta z kolei b´dzie skupiaç si´ na konkretnym festiwalu, któremu
dany numer b´dzie poÊwi´cony. Cel tego projektu to integracja
Êrodowiska ˝eglarsko-szantowego oraz ubarwienie nieco festiwalowej rzeczywistoÊci informacjami, które dzi´ki tej formule b´dà dost´pne ka˝demu Szantymaniakowi w Polsce.
Szantymaniak.pl - poza informacjami o festiwalach, relacjami
i recenzjami - zawiera∏ b´dzie informacje na temat koncertów odbywajàcych si´ w ca∏ej Polsce, na temat nowoÊci p∏ytowych pojawiajàcych si´ na rynku szantowym, newsy, a co najwa˝niejsze - Wasze
komentarze, opisy wra˝eƒ i opinie na temat wszelkich wydarzeƒ ze
Êwiata szant w wersji nieocenzurowanej. Zapraszamy do wspó∏pracy z naszà redakcjà ludzi o p∏onàcych umys∏ach, b∏yskotliwych,
twórczych, odwa˝nych i wytrwa∏ych. Waszym zarobkiem przez wiele miesi´cy b´dzie jedynie satysfakcja, ale kto wie, mo˝e kiedyÊ...
Maciej J´drzejko
Redaktor naczelny
Portal Szantymaniak.pl
yenjco@szantymaniak.pl

Od Krzysztofa Jakubczaka...
Wszystko zacz´∏o si´ 14 lat temu, kiedy to wspólnie z
Robertem Gronowskim postanowiliÊmy zrobiç we
Wroc∏awiu tak fajny festiwal jak krakowskie Shanties.
Mo˝e z jeszcze sympatyczniejszà atmosferà. W kwietniu 1990 w auli Politechniki odby∏y si´ pierwsze
„Szanty we Wroc∏awiu”. W grudniu tego samego roku
zorganizowaliÊmy kolejne. Zmotywowa∏a nas do tego
m.in. nieobecnoÊç na kwietniowych koncertach
„Mechaników Szanty” (:-) i dlatego, ˝eby mogli oni
wystàpiç przed wroc∏awskà publicznoÊcià zaprosiliÊmy do nas szantymenów jeszcze raz. Tak na prawd´
jednak, powodem by∏ wielki sukces pierwszej imprezy.
Nie chcieliÊmy czekaç ca∏y rok na nast´pnà. Pierwsze
spotkania by∏y zwiàzane z muzykà ˝eglarskà. Przy III
edycji pojawili si´ na scenie muzycy folkowi i tak jest
do dziÊ. Konkursu nie chcieliÊmy organizowaç, ale po
pewnym czasie zrozumieliÊmy, ˝e tym m∏odym
zespo∏om trzeba jakoÊ pomóc. Podczas V edycji w
programie pojawi∏ si´ konkurs i u nas. Od kilku lat
organizatorem „Szant...” jest Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych „Nasze Miasto Wroc∏aw”.
Wydajemy muzyk´ ˝eglarskà na CD. Ukaza∏y si´ p∏yty
Orkiestry Samanty, Chóru Wujów, RyÊka Muzaja no i
najnowsza Ró˝y Wiatrów. Marzy nam si´ by do
Wroc∏awia przyjechali The Pouges.
PROGRAM FESTIWALU
Czwartek, 19-02-2004, godz. 20:00
Ró˝a Wiatrów na dobry poczàtek...
Klub Muzyczny Gawra pl.Wróblewskiego 3a Wst´p wolny
Piàtek, 20-02-2004, godz. 19:00
˚AGLE STAW! CZYLI KONCERT INAUGURACYJNY
EKT-Gdynia, Zejman&Garkupmel, Gdaƒska Formacja
Szantowa, Banana Boat, Ró˝a Wiatrów, Canoe
Wytwórnia Filmów Fabularnych, ul.Wystawowa 1, Bilety: 30 z∏.
Sobota, 21-02-2004, godz. 11:00 - 15:00
SZANTY NA PONTONIE czyli dzieƒ otwarty na basenie.
Miejskie Zak∏ady Kàpielowe, pl.Teatralny. Wst´p wolny
Sobota, 21-02-2004, godz. 16:00
SZANTOWA DOGRYWKA CZYLI FESTIWAL FESTIWALI
Banana Boat, Orkiestra Samanta, DNA, Canoe, Kliper,
Ró˝a Wiatrów czyli laureaci najw˝niejszych festiwali.
Wytwórnia Filmów Fabularnych, ul.Wystawowa 1. Bilety: 15 z∏
Sobota, 21-02-2004, godz. 20:00
POP¸Y¡ DO RIO CZYLI OSTATNIA SOBOTA KARNAWA¸U
Ryczàce Dwudziestki, Mietek Folk, Jurek Por´bski, Andrzej
Korycki, Ryszard Muzaj, DNA, Per∏y i ¸otry, Orkiestra Samanta,
Yank Shippers, Smugglers
Wytwórnia Filmów Fabularnych, ul.Wystawowa 1. Bilety: 35 z∏
Niedziela, 22-02-2004, godz. 13:00
SZANTY DLA DZIECI
Wytwórnia Filmów Fabularnych, ul.Wystawowa 1. Bilety: 15 z∏
Niedziela, 22-02-2004, godz. 14:00
PRZES¸UCHANIA KONKURSOWE
Tawerna, Wybrze˝e Wyspiaƒskiego 40. Wst´p wolny
Niedziela, 22-02-2004, godz. 18:00
KONCERT FINA¸OWY
Mechanicy Shanty, 4 Refy, Stare Dzwony, Kochankowie Rudej
Marii, Kliper oraz laureaci konkursu
Wytwórnia Filmów Fabularnych, ul.Wystawowa 1. Bilety: 30 z∏
Karnety na ca∏y festiwal w cenie 60 z∏

SZANTOWY WROC¸AW
Robert Kolebuk POD MASZTEM
Wroc∏aw uchodzi za jedno z silniejszych polskich
Êrodowisk szantowych i na takà opini´ nasze
miasto z pewnoÊcià zas∏uguje.
Zespo∏ów dzia∏a tu a˝ pi´ç (patrz obok). Co
ciekawe - nie ma wÊród nich typowej kapeli
Êpiewajàcej a’capella. Wszystkie reprezentujà
szeroko rozumianà piosenk´ ˝eglarskà, granà z
akompaniamentem instrumentów - mo˝na chyba
mówiç o wroc∏awskim stylu szantowym.
Co wa˝niejsze, we Wroc∏awiu istnieje Êrodowisko,
dla którego mo˝na organizowaç koncerty szantowe, no i sà miejsca, jak „Tawerna” przy Wybrze˝u Wyspiaƒskiego (s∏ynne wtorki szantowe!)
gdzie spotykajà si´ Êpiewajàcy ˝eglarze. Tam
ka˝dy mo˝e stanàç przy mikrofonie i zaÊpiewaç.
W „Tawernie” odbywajà si´ te˝ koncerty zespo∏ów
miejscowych i przyjezdnych.
W ubieg∏ym roku blask starej „Tawerny” zosta∏
jednak przyçmiony przez nowy klub szantowofolkowy - „Gawr´”, która jest pubem o wspania∏ej
atmosferze, umiejscowionym w niezwyk∏ych
wn´trzach starej piwnicy. Co tydzieƒ odbywajà si´
tam koncerty i inne imprezy, a w wyznaczone dni
spotkania pt. „Mikrofon dla wszystkich”
Kolorytu wroc∏awskiemu Êrodowisku szantowemu
dodajà ciekawe osobowoÊci. Do takich nale˝y
bez wàtpienia wokalista zespo∏u EKT-Gdynia,
Irek Wójcicki „Messalina” (zdj. poni˝ej). To on
zwykle prowadzi tawerniane wtorki szantowe. Jest te˝ Darek Raczycki
(„Macoch”), który obdzieli∏ swoimi tekstami niejeden wroc∏awski zespó∏.
Szantowy Wroc∏aw ma oczywiÊcie swój
festiwal „Szanty we Wroc∏awiu”, który w
tym roku organizowany b´dzie po raz
pi´tnasty. Bioràc pod uwag´ liczb´ koncertów i liczb´ wykonawców na tych
koncertach wyst´pujàcych, mo˝na
Êmia∏o powiedzieç, ˝e nale˝y on do
najwi´kszych i najwa˝niejszych festiwali w naszym kraju. Wroc∏awski festiwal posiada w∏asnà
stron´ internetowà www.szanty.com.pl , gdzie
publikuje si´ na bie˝àco wszystkie informacje
dotyczàce festiwalu oraz cieszàcà si´ coraz
wi´kszym zainteresowaniem bezpoÊrednià transmisj´ z koncertów festiwalowych. Tym razem
obraz w necie ma byç p∏ynny. Same koncerty
odbywajà si´ we wroc∏awskiej Wytwórni Filmów
Fabularnych. Miejsce to jest stworzone do organizowania takich imprez. Mo˝na wejÊç tam sobie z
piwkiem i usiàÊç na krzeÊle lub nawet przycupnàç
w kàciku na Êpiworze. W hali Wytwórni ka˝dy
czuje si´ naprawd´ swojsko.

Najstarszym i najbardziej znanym wroc∏awskim
zespo∏em jest Orkiestra Samanta (1999). Ma na
swym koncie, wydanà
w 2002r, p∏yt´ „Kurs
do domu”, a tak˝e
wyst´py na wi´kszoÊci festiwali szantowych w Polsce. Ich
styl, jak sami muzycy
mówià, opiera si´ w
du˝ej mierze na „fascynacji dêwi´kami z ró˝nych kultur i stylów muzycznych napotkanych po drodze”. Jako jeden
z niewielu zespo∏ów tego nurtu Orkiestra
Samanta konsekwentnie utrzymuje w swoim
sk∏adzie perkusist´. Ich brzmienie to po∏àczenie
mocnego uderzenia sekcji rytmicznej z melodyzujàcymi skrzypcami.
Innym zespo∏em, który coraz Êmielej atakuje
szantowà scen´ jest Ró ˝a Wi a t r ów (patrz
wywiad). Ich brzmienie to po∏àczenie si∏y gitar z lirykà fla˝oletu.
Grupa Pod Masztem , którà mam zaszczyt
wspó∏tworzyç, istnieje
od 2001 roku i od czasu do czasu pojawia
si´ na konkursach,
zdobywajàc niekiedy
jakàÊ nagrod´ czy
wyró˝nienie. O w∏asnym stylu trudno jest
pisaç, wi´c powiem
tylko, ˝e bardzo ch´tnie s∏uchamy klasyki pieÊni
˝eglarskiej, a na scenie wolimy graç w∏asne kompozycje. Sporà wag´ przywiàzujemy do tekstów
naszych piosenek.
Ostatnio powsta∏y te˝ dwa nowe zespo∏y.
Pierwszy - Za Horyzontem, to grupa ˝eƒska, która
chce prze∏amaç m´ski prymat w muzyce szantowej. Ich brzmienie to mi´kkie harmonie i
melodyjne piosenki - g∏ównie autorskie. W 2003r.
zaj´∏y II-gie miejsce na „Rafie” w Radomiu.
Druga grupa to Majtki Bosmana. Za∏o˝y∏ jà znany
we wroc∏awskim Êrodowisku... Bosman. Ch∏opaki
(a jest ich trzech, w porywach - czterech) koncentrujà si´ obecnie na graniu standardów ˝eglarskich. Powstajà te˝ ju˝ ich pierwsze autorskie
kompozycje. Mocnymi g∏osami potrafià rozruszaç
publicznoÊç.
Wymieniç nale˝y jeszcze zespó∏ Z Wiatrem, który
zszed∏ do podziemia, ale zacytuj´ to, co
powiedzia∏ mi niedawno jeden z muzyków te: „My
wrócimy. Za rok, dwa albo i pi´ç. Ale wrócimy”.

Rozmowa z Bartkiem "Wyp∏oszem" Kiszczakiem, muzykiem zespo∏u Ró˝a Wiatrów.

KORSARSKA BRAå
Jakie by∏y poczàtki waszego muzykowania?
Zacz´∏o si´, co chyba nie jest oryginalne, od spotkaƒ w knajpach – oczywiÊcie przy herbacie...
i wspólnego Êpiewogrania. Ka˝dy z nas bywa∏ na
niejednym festiwalu w roli widza. Po jakimÊ czasie
zacz´liÊmy si´ zastanawiaç nad graniem dla
wi´kszego grona osób. I tak to si´ zacz´∏o.
Dlaczego piosenka ˝eglarska, korsarska?
Wi´kszoÊç z nas ma do czynienia z ˝eglarstwem
i szeroko poj´tà wodà. Nasz frontman - NINJA s∏u˝y∏ nawet na okr´cie wojennym, z czego
wszyscy jesteÊmy dumni. Ja ˝eglowa∏em i swego
czasu szkoli∏em m∏odych ˝eglarzy i ˝eglarki...
Reszta naszej za∏ogi od czasu do czasu tak˝e ∏apie
za szoty. Przebywanie w Êrodowisku ˝eglarzy
nieod∏àcznie wià˝e si´ ze s∏uchaniem szant, muzyki ˝eglarskiej. Piosenka korsarska... No có˝, spojrzeliÊmy kiedyÊ na siebie i stwierdziliÊmy, ˝e z takimi „mordami” nic spokojnego nie zabrzmi
przekonywujàco. PoszliÊmy wi´c w stron´ piosenki poobijanej, zaborda˝owanej i walecznej. Choç
mamy nadziej´, ˝e dojrzejemy kiedyÊ do tekstów
z g∏´bià... Chyba nikt nie chce si´ szufladkowaç,
czy jak to si´ tam pisze.
Czy macie wykszta∏cenie muzyczne?
Jedyny kontakt ze szko∏à muzycznà mia∏ chyba
kolega NINJA, który b´dàc w∏aÊcicielem firmy
przeprowadzkowej specjalizowa∏ si´ w transporcie
fortepianów i pianin. Ale du˝o z tej pracy nie
wyniós∏... JesteÊmy samoukami. Sà momenty, ˝e
brakuje nam wykszta∏cenia muzycznego... i to
bardzo, ale wydaje mi si´, ˝e najwa˝niejsze sà
ch´ci i zabawa.
Co jest potrzebne, aby na polskim rynku szantowym osiàgnàç sukces? Uwa˝acie si´ za zespó∏,
który osiàgnà∏ ju˝ sukces?
Sukces to s∏owo niezdefiniowane. Dla nas sukcesem jest to, ˝e po dwóch latach ca∏y czas bawi nas
to, co robimy i to, ˝e si´ nie pozabijaliÊmy.
Sukcesem jest równie˝ to, ˝e ktoÊ chce s∏uchaç
naszego grania i bawi si´ przy tym. Polski rynek
szantowy, jak ka˝dy, jest uwik∏any w pewne uk∏ady.
Niestety... Nie czas i miejsce na analiz´ sytuacji,
choç mam nadziej´, ˝e ktoÊ si´ o nià kiedyÊ
pokusi. Wierzymy w to, ˝e mo˝na do czegoÊ dojÊç
w∏asnà pracà. Czas poka˝e do czego.
Jaki by∏ pierwszy sk∏ad zespo∏u, jaki jest obecnie?
Tak naprawd´ wszystko zacz´∏o si´ od Brygady
Radosnego Rejsu (Brygada RR), która powsta∏a
gdzieÊ, kiedyÊ z inicjatywy Roberta KISIELA
Ciesielskiego, Piotra JOHNO Onyszczuka, S∏awka
Cygana, Julki Gacparskiej oraz mojej skromnej

osoby. PojeêdziliÊmy, pograliÊmy i si´ rozlecia∏o.
Po jakimÊ czasie KISIEL, JOHNO i JULKA wykopali
z knajpy o nazwie Ró˝a Wiatrów g∏os NINJI, gitar´
Grzegorza FURMANA Siwka i zacz´li próby. Ja na
si∏´ wkr´ci∏em si´ ostatni. Dzisiaj Jula i FURMAN
walczà w zespole ZA HORYZONTEM i ju˝ nied∏ugo
Wroc∏aw wzbogaci si´ prawdopodobnie o kolejnych zwyci´zców festiwali, a my – to znaczy Ja,
NINJA, JOHNO i KISIEL bur∏aczymy dalej naszà
Ró˝´ Wiatrów... Korzystajàc z okazji mog´ ju˝ oficjalnie oznajmiç, ˝e szukamy gitarzysty solowego
oraz osobnika radzàcego sobie ze skrzypcami.
P∏eç dowolna.
Co mo˝ecie powiedzieç o materiale utrwalonym na
waszej debiutanckiej p∏ycie „Korsarska braç”?
Zosta∏ utrwalony niespodziewanie, co s∏ychaç na
p∏ycie (mam nadziej´, ˝e nie za
bardzo). Podzi´kowania
dla
wszystkich tych,
którzy odwa˝yli
si´ w nas zainwestowaç, a przede
wszystkim
dla
Krzysztofa Jakubczaka. Na p∏ycie
sà utwory napisane przez nas w ciàgu ostatnich
dwóch lat oraz jeden, bardzo przez nas lubiany,
zespo∏u THE BAMPERS.
Jak wyglàda podzia∏ obowiàzków w zespole?
NINJA Êpiewa i wyglàda, Kisiel gra i patrzy w mikrofon, JOHNO „szyje” na basie i zajmuje si´
sprawami technicznymi zespo∏u a ja skacz´,
dmucham, Êpiewam i reprezentuj´ zespó∏ w ró˝nych negocjacjach.
Wasze fascynacje muzyczne, jakiej muzyki s∏uchacie na co dzieƒ?
Na co dzieƒ szerokie. Ale ostatnimi czasy – za
sprawà p∏yty PERE¸, przerzuciliÊmy si´ na HIPHOP....
Jakie sà wasze plany na ten rok?
Mamy nadziej´, ˝e dzi´ki wydanej p∏ycie b´dziemy
mogli zjeêdziç nasz pi´kny kraj robiàc to, co nas
najbardziej cieszy – grajàc koncerty. Nie ma chyba
nic przyjemniejszego jak graç dla ludzi, no mo˝e
oprócz... no ale o tym to chyba w innym piÊmie.
Pyta∏: Robert Kolebuk

„Morza pieÊƒ” - KOCHANKOWIE SALLY BROWN
Tu˝ przed tegorocznym,
tyskim Portem PieÊni
Pracy ukaza∏a si´ na
rynku p∏yta pt. „Morza
pieÊƒ”, zespo∏u Kochankowie Sally Brown.
Znalaz∏o si´ na niej 11
utworów w pe∏ni autorskich. No mo˝e nie do
koƒca, gdy˝ muzyka
jest tradycyjna, ale za to
po kochankowemu, na nowo zaaran˝owana.
Pierwsze wra˝enie bardzo pozytywne. Graficznie
bez zarzutu. Ok∏adka wyró˝nia p∏yt´ na tle innych
tego typu wydawnictw. „StaraliÊmy si´ znaleêç taki
motyw graficzny na pierwszà stron´, by p∏yta
rzuca∏a si´ w oczy. PodeszliÊmy do tego projektu
bardziej marketingowo” - opowiada∏ mi w Tychach
Sylwek Karnafel. Ksià˝eczka, która jest wewnàtrz
zawiera oczywiÊcie teksty. Brak za to informacji
o samym zespole. Opatrzone polskim tekstem
melodie irlandzkie, bretoƒskie i szkockie nabierajà
bardziej swojskiego klimatu. Polecam goràco.
„Morza pieÊƒ” jest dobrze nagrana (studio Radia
Olsztyn) i wydana (Fundacja HALS Kraków). W
nagraniach udzia∏ wzi´li: „Zosia” - skrzypce,
Sylwester Karnafel – g∏os prowadzàcy, gitara,
¸ukasz StaÊkiewicz – Êpiew, akordeon, bongos,
instr. perkusyjne, bas, Grzegorz Lewtak – Êpiew,
mandolina, banjo-mandolina, Jacek Apanasiewicz
– Êpiew, bodhran, bas, tin whistle.
„Korsarska braç” - RÓèA WIATRÓW.
To kolejna p∏yta, której
premiera wypada na
festiwalu. Zespó∏ Ró˝a
Wiatrów zbiera∏ materia∏
na jej nagranie od
dwóch lat. Znalaz∏o si´
na niej 13 utworów.
TELEDYSK z nagrywania p∏yty w studiu b´dzie mo˝na „zdjàç” ze
strony internetowej grupy: www.roza-wiatrow.art.pl. Jak zapewniajà
Ró˝yczki mo˝na si´ b´dzie poÊmiaç. O samej
p∏ycie niewiele na razie, bo do redakcji jeszcze nie
dotar∏a. Recenzja wi´c b´dzie na szantymaniak.pl
- jak tylko jà przes∏uchamy. Wydawcà jest
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych
„Nasze Maisto Wroc∏aw” (wydali m.in. p∏yt´
Orkiestry Samanty). W nagraniach udzia∏ wzi´li:
Andrzej Konieczny - Êpiew, Piotr Onyszczuk - bas,
Bart∏omiej Kiszczak - Êpiew, flagolet, Robert
Ciesielski - gitara, banjo, Grzegorz Siwek - gitara
solowa oraz goÊcie z Orkiestry Samanta.

opr. K.P.

AL:
nki
FESTIW
l Piose
I˚SZY
Festiwa
y
w
NAJBL
o
d
zie si´
aro
odb´d
i´dzyn
2004”
s
XXIII M
e
ti
n
a
ie.
Krakow
kiej „Sh
004 w
˚eglars
.2
2
.0
9
ch 26-2
w dnia

FESTIWALE, KONCERTY
KALENDARIUM
marzec
12-14
koncerty szantowe na
targach Wiatr i Woda
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kwiecieƒ
2-3
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maj
7-9
„Z¢ZA” - ¸aziska Grn.
14-16
„KUBRYK“ - ¸ódê
21-23
„SZANTA NA SUKCES” - Kielce
28-29
„WIOSENNE SZANTOWISKO”
Bytom
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Konkursy, konkursy
Jak zaistnieç na scenie szantowej? Trzeba wygraç
festiwal, gdzie laureatów si´ promuje. Takà misj´:
„promowanie
m∏odych zespo∏ów” ma m.in.
Tyski Port PieÊni
Pracy. Laureaci
majà tu bowiem
swojà
drugà
szans´. Mogà
zaprezentowaç si´ przed sporà widownià podczas
letniej edycji PPP. To Êwietna nagroda, motywuje
do dalszej pracy. Konkurs PPP oprócz nagród, klimatu i warunków do grania (doskona∏e nag∏oÊnienie i du˝a scena) ma jeszcze jednà zalet´ pokonkursowe podsumowanie werdyktu jury.
W sobot´ przed koncertem fina∏owym sp´dzono
konkursowiczów do szko∏y muzycznej, gdzie
Adam Saczka (cz∏onek jury) móg∏ sobie na nas
troch´ „pou˝ywaç”. Dzi´ki temu wiedzieliÊmy,
opuszczajàc Tychy, co jest naszà mocnà stronà,
a nad jakim aspektem naszej muzycznej przygody
musimy jeszcze pracowaç.
DO KONKURSU WROC¸AWSKIEGO STANÑ:
Pod Masztem * Nagielbank * Ma∏gorzata Hoppe *
Sàsiedzi * Piotr Âciesiƒski z zespo∏em Szanta˝yÊci *
Leje na pok∏ad * Majtki Bosmana * Za horyzontem
Bukanierzy * Ela Ko∏odziejczyk * SzantGrant *
Bezmiary * Ma∏e Bra De Li * Ela KliÊ (Toronto)
reklama--------

I miejsce, Wielki Dzwon PPP
i 40 godzin nagraƒ w katowickim Cyberstudiu zdobyli

BUKANIERZY
z Warszawy

II miejsce
Âredni Dzwon PPP
LEJE NA POK¸AD
z Tych

III miejsce i Ma∏y
Dzwon PPP

PSIA WACHTA
z Krakowa

Dotychczas laureatami PPP byli:
w 2002 r. - PASSAT z Bytomia
oraz Sàsiedzi (Gliwice) i Strata Czasu (Gi˝ycko)
w 2003 r. - PRAWY OSTRY z Bia∏egostoku
oraz Ró˝a Wiatrów (Wroc∏aw) i Mordewind
(Warszawa)
ANIA GÓRECKA (Passat) : „WykorzystaliÊmy
nagrod´ z PPP w pe∏ni. Efektów mo˝na
pos∏uchaç na „Szantach dla Pajacyka”. Po
przerwie zamierzam znowu zebraç Passata szukam muzyków.
PRZEMEK MARUCHACZ (Prawy Ostry): „Jeszcze nie
wykorzystaliÊmy godzin studia. mam nadziej´, êe nam nie
przepadnà. Na razie bowiem zespó∏ zawiesi∏ dzia∏alnoÊç”.

Studio nagraƒ eMDeKa
System zapisu CUBASE SX * przetwornik WAMI RACK 24 - 4 wejÊcia, 8 wyjÊç * iloÊç Êladów
wirualnych bez ograniczeƒ - analogowych 8 * ods∏uch Soundcraft Spirit Absolute 2 *
mikrofony: AKG C3000, Studio Project B3, Yoemeek JM47, Shure, Sennheiser *
backline Fender BXR, Highes&Kettner Attack 80, sampler Halicon 2.0

zaprasza na sesje nagraniowe solistów, zespo∏y i chóry
Dost´pne instrumenty: Yamaha P80 i S30, Roland JR1080 i MDOC, perkusja
Nagrywali u nas: SEGARS, PASSAT, KANT, SÑSIEDZI oraz chór „SZANTY DLA PAJACYKA”

MDK nr 1, 41-902 Bytom
ul. Powstaƒców Warszawskich 12
tel. (32) 281 25 08, 601 465 925
e-mail: studio@mdk.bytom.pl

Port PieÊni Pracy

Banana Boat

Za plecami Sàsiadów

Premiera Szantymaniaka

JakaÊ lewa publika

Per∏y A ¸otry?

Prawa PublicznoÊç

North Cape

KochankowieSallyBrown

W festiwalowym pubie...

Sàsiedzi od frontu
3-letni Wiktor,
najm∏odszy bosman

Segars - nieobecni,
usprawiedliwieni

