
PARADA ROCKA FEST I

Już 29go czerwca 2012 roku w Piotrowicach odbędzie się pierwsza edycja festiwalu PARADA ROCKA! 
Impreza będzie miała miejsce w sali OSP (ul. Andrychowska 217). Cała inicjatywa obejmuje występy 
zespołów wykonujących szerokopojęte gatunki muzyczne, takie jak punk, reggae czy ska. Piotrowice są 
niewielką miejscowością położoną w województwie małopolskim (20km od Oświęcimia).
Wskazówki dotyczące dojazdu pod adresem: paradarocka@gmail.com

Na scenie zaprezentują się:

SKOWYT (Warszawa) - zespół ukształtowany, dojrzały artystycznie, z mocnymi,
punk-rockowymi riffami i wyrazistymi acz kontrowersyjnymi tekstami. Znakiem
rozpoznawczym Skowytu są charakteryzujące się olbrzymią ekspresją i
niespotykaną u innych kapel spontanicznością koncerty. W kilku słowach -
to zespół grający ostry, garażowy, bezkompromisowy rock.
BUNKIER (Wodzisław Śląski) - grupa z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, wykonująca muzykę 
łączącą w sobie elementy punk rocka, reggae czy ska. W swoich tekstach poruszają sprawy, które dotyczą 
każdego z nas - wpływ mediów na życie człowieka, nieuczciwości, z jakimi każdy spotyka się na co dzień 
czy też kwestie dotyczące zachowań rasistowskich. Zespół chętnie bierze udział w akcjach przeciwko
narkotykom, uczestniczy w koncertach antyfaszystowskich.
Ratels (Wola) - zespół powstał w 2006 roku w małej miejscowości Wola
w celu zagospodarowania wolnego czasu na szlifowanie umiejętności gitarowych.
Zespół tworzy 5 muzyków i jak sami mówią grają SKA
i dobrze się przy tym bawią!
Akopalipsa’89 (Piotrowice) - zespół powstał w 2010 roku w Piotrowicach, małej miejscowości położonej w 
województwie małopolskim, niedaleko Oświęcimia. Wykonuje energetyczną mieszankę muzyki punk i ska, 
wykorzystując przy tym swoje autorskie teksty. Grupa nie ukrywa swoich poglądów
antyfaszystowskich, chętnie bierze również udział w
koncertach o takim charakterze.
Mandat (Jaworzno) - punk-rockowy zespół z Jaworzna założony w 2006 r. przez Młodego po rozpadzie 
Mala Fides łączący w swojej muzyce punk, reggae i ska. Na swoim koncie grupa ma wiele koncertów, w tym 
między innymi występy z kapelą Plagiat199.
Patologia (Bulowice) - grupa powstała w Bulowicach, z inicjatywy czterech przyjaciół, chcących dzielić się 
swoją muzyką z innymi. Grają rasowego punk rocka, wykonują również covery innych dobrze znanych 
polskich zespołów. Inspirują się kapelami takimi, jak The Analogs, Sex Pistols czy The Exploited.

Dla wszystkich, którzy wezmą udział w festiwalu, udostępnione zostanie darmowe miejsce, na którym 
będzie można rozłożyć własny namiot.

Partnerami imprezy są: Gmina Przeciszów, Pub Zebra, Royalmess Studio, Nigdy Więcej, Muzyka 
Przeciwko Rasizmowi, Oświęcimonline, Antyportal, Rasta Roots Reggae, Zima Śląsk, 
Punxnotdead.pl, Radio Egida, Fabryka Zespołów, Free Colours

Aby wygrać darmowe wejściówki, polub nas na:
http://www.facebook.com/paradarocka
Link do wydarzenia:
http://www.facebook.com/events/304610139616124/

Serdecznie zapraszamy!
http://www.paradarocka.pl/
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