Koncert Muzyka BEZ Zastrzeżeń-Kreha, 09.11
Kolejna edycja wyjątkowych koncertów klubowych organizowanych przez Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w
Hajnówce. Koncerty pod szyldem „Muzyka bez zastrzeżeń” to koncerty, w których muzyka ma jednoczyć, niszczyć
podziały, uprzedzenia, nieść dobry przekaz. Dlatego na scenie występują m.in. zespoły z Polski i Białorusi, grają w
języku polskim i białoruskim.
Kiedy: 9.11.2018 godz. 17.00, wstęp wolny
Gdzie: Hajnówka, Scena w Mozaikarni –budynek Muzeum Białoruskiego, ul. 3 Maja 42
Zagrają:
Kreha –rock alternatywny (Białystok)
Kreha to kilku kolesi lubiących grać i nawet śpiewać. Teksty pisze Krzysiek, komponuje najczęściej Maciek i gra
gitara. Śpiewa Mateusz, perkę ogarnia Grzesiek, na saksofonie przygrywa Hubert. Bas jest Emski, a na klawiszach
gra absolutnie Krystian.
Skład: Gitara: Maciek Pieńczak, Wokal: Mateusz Wasilewski, Bębny: Grzegorz Anuszkiewicz
Bas: Maciej Emski Snitkowski, Sax: Hubert Buharewicz, Klawisze: Krystian Sulkiewicz, Teksty: Krzysiek Szu
bzdahttps://www.facebook.com/krehabialystok/

KRAIN - HC/PUNK(Warszawa)
Zespół KRAIN powstał w 1990 r. po przekształceniach zespołu Hipokryzja, z którego składu obecnie został Hubert wokalista, Mariusz -gitarzysta.
Debiutanckim materiałem zatytułowanym "Krain" nagranym w studio R.Brylewskiego "Złota Skała" w 1991 r.
pokazał się szerszej publiczności na wielu koncertach w Polsce oraz u naszych zachodnich sąsiadów.
W międzyczasie nastąpiły zmiany personalne i zespół kolejny raz wszedł do studia by nagrać płytę "Prawie Wolny"
oraz archiwalne utwory Hipokryzji z perkusistą Trybuny Brudu Zbyszkiem Materą.
Po prawie dwudziestoletniej przerwie w 2017 r. dołączył Gerard - bas ex The Bill i zespół się reaktywował.
Pierwszym koncertem zespołu w takim składzie był występ w eliminacjach na otwieraczy festiwalu Rock na Bagnie
w Goniądzu, który wygrał i miał okazję przypomnieć się starszej oraz pokazać młodszej publiczności.
Krajn w 2018 r. zaprezentował się na CRF Cieszanów, koncert z Dezerter w Ostródzie oraz wielu innych
miejscowościach w Polsce. Obecnie zespół nagrywa nowy materiał w "Media Studio" u Piotrka Chancewicza czego
owoce już będzie można usłyszeć na wiosnę 2019 r.
Obecny skład: Hubert Wąsak -wokal, Mariusz Górnicki - gitara, Gerard Chodyra - bas, Zbyszek Matera - bębny:B
:N: - rock (Biaroza-Białoruś)
Białoruski zespół rockowy założony w 1999 roku. Liderem zespołu jest wokalista i gitarzysta Alaksandr Lutycz,
jedyny członek grupy pozostający w jej składzie nieprzerwanie od jej powstania. Teksty piosenek :B:N: tworzone są
w języku białoruskim, a autorem większości z nich jest Siarhiej Maszkowicz. Styl muzyczny zespołu można
scharakteryzować jako rock alternatywny z elementami grunge’u, punk rocka czy metalu alternatywnego. Poza
Białorusią grupa koncertowała także wielokrotnie w Polsce, np. podczas 3. Festiwalu ROCKOWISKO HAJNÓWKA
2011. Publiczność pewnie pamięta kawałki: „żywie rock’n’roll” i „punk rockowisko…”
Skład: Alaksandr Lutycz – wokal, gitara; Juryj Bardouski – gitara; Alaksandr Silicki – gitara basowa; Daniła Lach –
klawisze; Dzmitryj Charytanowicz – perkusjahttps://www.facebook.com/biaznazvy/

Organizator:Muzeum
i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce; www.muzeumbialoruskie.hajnowka.pl
PARTNER: Stowarzyszenie Kulturalne TYBEL/ Hajnowski Dom Kultury
PATRON: NEVER AGAIN Association - Stowarzyszenie NIGDY WIĘCEJ
Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urzędu Miasta Hajnówka.
Kiedy: 09.11.2018, godz. 17.00
Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce

3 Maja 42, 17-200 Hajnówka

