
Oddział Koncertowy zaprasza na trzecią edycję Oddział Koncertowy FEST-u: Punk OKFest! 

7 listopada w Rock'a Club będzie pełen prawdziwej muzyki punkowej – zagrają Ga-Ga Zielone 

Żabki, Pull The Wire (pierwszy raz na Śląsku!) oraz gliwicki Buster Bidon. 

Bilety: 25 zł przedsprzedaż / 30 zł w dniu koncertu 

Informacje o biletach na stronie www.ok.art.pl oraz na stronie wydarzenia 

https://www.facebook.com/events/282351145296688/ (możliwa rezerwacja poprzez przelew) 

Wejście od godz. 17.30 

18.00 - Buster Bidon 

19.00 - Pull The Wire 

20.30 - Ga-Ga Zielone Żabki 

Zespoły: 

GA-GA ZIELONE ŻABKI 

Zielone Żabki i Ga-Ga to dwa zespoły, które na przełomie lat 80 i 90 namieszały sporo w 

polskiej, niezależnej, scenie muzycznej, głównie za sprawą Festiwalu w Jarocinie. Ich muzyka 

przetrwała lata, a teksty pisane wtedy, zaskakują aktualnością. Główną postacią w tych 

działaniach jest Smalec - wokalista, basista, gitarzysta, autor tekstów. Od kilku już lat, razem 

ze swoimi kolegami, muzykami jaworskich grup Radical Soul Ammunition i Soulja Hooligans 

kontynuuje działalnośd pod podwójną nazwą Ga-Ga Zielone Żabki. 

Koncerty Ga-Ga ZŻ są zawsze energetyczne - widzimy ich w dobrej formie, zarówno w małych 

klubach, jak i na dużych scenach. Nowe kawałki jak „Rewolucja Świadomości”, „Jestem 

Królikiem niedoświadczalnym” i oldskulowe numery jak „Kultura” czy „Olewaj system” są 

skuteczne w każdych warunkach - to zawsze punkrockowa mieszanka wybuchowa z 

dodakiem dubowych wibracji! 

Skład: 

Madhu (S'malec) - wokal 

Lisu - gitara 

Jaffa - bass 

Łosiu – perkusja 

http://gagazz.pl 

https://www.facebook.com/gagazz/ 

https://www.youtube.com/results?search_query=ga-ga+zielone+%C5%BCabki 

http://open.spotify.com/artist/004reCzVFOidvBuYrYia9Y 

http://open.spotify.com/artist/4CNTCWFBfqiCtwWr7oYSat 

 

PULL THE WIRE 

https://www.facebook.com/rockaclub
http://www.ok.art.pl/
https://www.facebook.com/events/282351145296688/
http://gagazz.pl/
https://www.youtube.com/results?search_query=ga-ga+zielone+%C5%BCabki
http://open.spotify.com/artist/004reCzVFOidvBuYrYia9Y


Zespół Pull The Wire to grupa kumpli z Żyrardowa dzielących ze sobą wspólną pasję, jaką jest 

muzyka. “Nasze granie daje wysokoenergetyczną, niestabilną mieszankę punk rocka i 

pokrewnych gatunków muzycznych, połączonych z nieokrzesanym ogniem na scenie. W 

zetknięciu z widownią zwykle dochodzi do eksplozji.” - tak o sobie mówią. Chłopaki jeszcze 

nigdy nie grali na Śląsku, a na koncercie w Gliwicach będą promowad swoją najnowszą płytę 

“W Polsce jest ogieo!” 

Skład: 

Marszal - gitara elektryczna, teksty 

Koziar - gitara elektryczna 

MicroMarszal - gitara basowa 

Wookie – wokal 

Łysy – perkusja 

http://www.pullthewire.art.pl 

https://www.facebook.com/pages/Pull-The-Wire/ 

http://www.youtube.com/pullthewireband 

 

BUSTER BIDON 

Pewnej zimy paru kumpli wpadło na pomysł założenia zespołu. Powstała kapela punkowa i w 

tej konwencji trzymają się do dnia dzisiejszego. Z początkiem roku wydali debiutancką płytę 

M.A.D. oraz dołączył do nich drugi gitarzysta Wojtek. Mają za sobą 6 lat grania i parę 

koncertów z większymi kapelami. 

Skład: 

Marcin "Henryk" Świder - Drums, Sound, Back Vocal, Electrlux, Fixing& Fucking Everything 

Up, Sleeping, Gettin' Drunk 

Dawid "Ogon" Ogonowski - Bass, Fingering, Dancing, Red-hot-chili-peppering, Gettin' Drunk 

Michał "Frendzel" Frąckowiak - Guitar, Vocal, Eating, Philosophy, Bands Searching, Gettin' 

Drunk 

Wojtek "Murzyn" Jędrychowski - Guitar, Eating, Eating 

https://www.facebook.com/busterbidon/ 

https://www.youtube.com/channel/UCFiivaxffUErvjM1n37z_Eg 

 

 

Wstęp na koncert od 16 lat, niepełnoletni muszą byd pod opieką osoby dorosłej. 

Po koncercie odbędzie się standardowa rockotecka, wstęp 5 zł. 

 

http://www.pullthewire.art.pl/
https://www.youtube.com/channel/UCFiivaxffUErvjM1n37z_Eg


Wydarzenie na Facebooku: 

https://www.facebook.com/events/282351145296688/ 

Wydarzenie na Last.fm: 

http://www.lastfm.pl/event/3947179+Oddzia%C5%82+Koncertowy+FEST+Vol.+3+-

+Punk+Edition+%28Punk+OKFest%29 

Za przygotowanie grafiki na plakacie dziękujemy http://banzai-holic.blogspot.com/ 

Sponsor: 

Pizzeria Biesiadowo Gliwice, ul. Młyoska 8 

tel. 32 230 08 32, 510 360 672 

http://www.biesiadowo.pl/restauracja/gliwice-ul-mlynska 

 

Patroni medialni: 

Twoje Gliwice, Kręciołatv, Fabryka Zespołów, GTW Gliwice, Hydeparknews, Radio Revolta, 

www.antyportal.net, Stowarzyszenie NIGDY WIĘCEJ, Metal Mundus, koncertomania.pl, Punkshop.pl, 

Lou&Rocked Boys, Nologo picks, DeathMagnetic.pl, Heavyrock.pl, Independent.pl, PunxNotDead.pl, 

Cała Naprzód, Metal bez podziałów, Gitaryfikacja. 

http://www.lastfm.pl/event/3947179+Oddzia%C5%82+Koncertowy+FEST+Vol.+3+-+Punk+Edition+%28Punk+OKFest%29
http://www.lastfm.pl/event/3947179+Oddzia%C5%82+Koncertowy+FEST+Vol.+3+-+Punk+Edition+%28Punk+OKFest%29
https://www.facebook.com/pages/Pizzeria-Biesiadowo-Gliwice/230742673607536
http://www.biesiadowo.pl/restauracja/gliwice-ul-mlynska
https://www.facebook.com/tgliwice
https://www.facebook.com/kreciola
https://www.facebook.com/FabrykaZespolowPl
https://www.facebook.com/GTWGliwice
https://www.facebook.com/Hydeparknews
https://www.facebook.com/RadioRevolta
https://www.facebook.com/antyportal.net
https://www.facebook.com/respect.diversity
https://www.facebook.com/MetalMundusLepszaStronaRocka
https://www.facebook.com/koncertomania
https://www.facebook.com/punkshoppl
https://www.facebook.com/LouRockedBoys
https://www.facebook.com/pages/Nologo-picks/104308059694500
https://www.facebook.com/deathmagneticpl
https://www.facebook.com/heavyrockpl
https://www.facebook.com/independentpl
https://www.facebook.com/PunkPortal
https://www.facebook.com/calanaprzod
https://www.facebook.com/Metal.bez.podzialow
https://www.facebook.com/Gitaryfikacja

