
GRAJMY ZIMĄ PUNKA 

Zimowy powrót Beskidu Punkowego czyli NIE DOROSŁEM I NIE ZAMIERZAM

KIEDY: 21 grudnia

START: 19.00

Do Pociesznej Wody 2a Rabka Zdrój

WJAZD 1O ZŁ

Po ponad rocznej przerwie Beskid Punkowy powraca z ostrym przytupem. Tuż przed 

samymi Świętami Bożego Narodzenia – 21 grudnia zapraszamy na 12 odsłonę punkowego 

grania pod znaczącym hasłem ,, NIE DOROSŁEM I NIE ZAMIERZAM’’.

Do tej pory pojawialiśmy się w Barze Wczasowa w Kasince Małej, zaprzyjaźnionym Klubie

Czarny  Kot  w  Mszanie  Dolnej,  Kinie  ŚNIEŻKA  dzięki  gościnności  Stowarzyszenia

Lokomotywa,  teraz cała muzyczna akcja rozegra się na scenie dość popularnej miejscówki

wśród rabczańskiej młodzieży – Klubu Strefa, znajdującego się w bliskim sąsiedztwie baru u

Władka (znanego stałym bywalcom) i  górującego nad nim Parku Zdrojowego.  W Strefie

obecne były metalowe brzemienia,  a teraz przyszedł odpowiedni czas na soczystego punk

rocka.

21 grudnia, w zimowy wieczór rozgrzewać Nas będą:

DIZEL-(dirty rock’n’punk, Kraków). Gramy brudnego rockendrola i śpiewamy o

zakazanych miłościach ;) Nie mamy planów, nie ograniczają nas szuflady i układy.

http://www.dizelband.com

TRIPIS -(raw hc/punk, Kraków)

Mówią że gramy "solidny, drapieżny hardcore punk,

z szacunkiem do tradycji i nowoczesnym brzmieniem".

https://www.facebook.com/TRIPISrocks

http://www.dizelband.com/
https://www.facebook.com/TRIPISrocks


The Bastard - punk Myślenice

,,Opisujemy problemy związane z tym co się dzieje wokół nas.

Przedstawiamy nasz światopogląd na różne rzeczy, staramy się pisać teksty,

które odzwierciedlają nasze idee i przekonania. Nie chcemy zmieniać 

całego świata, chcemy pokazać ludziom, że warto walczyć o to w co się wierzy’’.

http://www.bastard.pl

INKWIZYCJA - Legenda hc/punk, Kraków

Tak bym chciał

Coś powiedzieć

Lecz słowo

Kamieniem się stało

I przelatuje między nami

http://www.inkwizycja.pl

Ewentualny zysk z biletów i stoiska na bramce zostanie przekazany na Skłot Przychodnia i

Syrena.

Skłot Przychodnia - to odzyskana przez mieszkańców przestrzeń. Odzyskana, gdyż wyrwana

z logiki zysku i  pieniądza.  To miejsce otwarte,  tworzone oddolnie,  bez udziału władz.  To

przestrzeń na inicjatywy, pracownie, dyskusje, spotkania, projekcje filmów....

http://przychodnia.bzzz.net

Syrena to autonomiczna przestrzeń inicjatyw, mieszcząca się w odzyskanej kamienicy przy

Wilczej 3O w Warszawie. Przestrzeń funkcjonuje jako miejsce działań niekomercyjnych oraz

wsparcia lokalnych inicjatyw i mieszkańców. 

http://www.syrena.tk/

Mamy nadzieję, że to nie ostatnie słowo z naszej strony…To właśnie dzięki wiernej publice

mamy siłę do organizacji kolejnych gigów. Po raz kolejny historia napisała scenariusz, tym

razem zimowego grania  w Rabce – Zdrój.  Niech szczerość przekazu punk rocka w różnych

odmianach ogrzeje Wasze serca.

Dojazd: http://www.strefa1.pl/dojazd.html 

http://www.strefa1.pl/dojazd.html
http://www.syrena.tk/
http://przychodnia.bzzz.net/
http://www.inkwizycja.pl/
http://www.bastard.pl/

