Rockowa Noc 2019
Kolejna edycja Rockowej Nocy już 24 sierpnia! Jak co roku odbędzie się na
rzeszowskich bulwarach.
Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzycznych Rockowa Noc to impreza odbywająca
się w stolicy Podkarpacia

już od 14 lat. Wydarzenie od lat cieszy się ogromną

popularnością zarówno wśród odbiorców, jak i zespołów startujących w konkursie.

Koncerty finalistów XIV edycji konkursu Rockowa Noc
Impreza rozpocznie się o godz. 16.00 przeglądem zespołów, które zakwalifikowały
się do finału konkursu dla młodych zespołów muzycznych. Spośród zgłoszeń
nadesłanych do konkursu z całej Polski, jury wybrało pięć zespołów, które zagrają po
dwa własne utwory i jeden utwór z repertuaru Tadeusza Nalepy i zespołu Breakout
we własnej, oryginalnej aranżacji. W przeglądzie usłyszymy:
Wasabi z Tarnowa - tarnowska grupa Wasabi powstała wiosną 2013 r. Stworzyli ją
młodzi muzycy zafascynowani muzyką z pogranicza alternatywy, funky i rock. Od
początku działalności zespół pracował nad swoim materiałem. Pierwszy efekt tej
pracy, utwór pt: „Stopy w stronę nieba” grupa zaprezentowała w styczniu 2014.
Równolegle do pracy twórczej Wasabi z powodzeniem koncertowali na lokalnych
scenach i nie tylko: w 2016 występowali jako jedyny polski artysta na wielkim,
niemieckim Bochum Total Festival. Mają za sobą nie tylko sporo znakomicie
przyjętych występów ale też kilka nagród. Aktualnie zespół pracuje nad swoim
materiałem, cały czas koncertując.

Mercurius z Tarnowa - Mercurius jest tarnowskim zespołem tworzącym w klimacie
rocka alternatywnego. Zespół został wielokrotnie doceniony przez miejscową
publiczność, dwukrotnie otrzymał nagrody na przeglądzie tarnowskich młodych
talentów oraz dotarł do finałów na przeglądzie „Tarnów Polskiej Piosenki” w 2018
roku. Mercurius w listopadzie ubiegłego roku wydał swój debiutancki teledysk

Vicious Circle, który został bardzo dobrze przyjęty przez fanów zespołu.
Największym wyzwaniem tego roku będzie dla Mercuriusa wydanie płyty.

Inclusion z Krakowa - Inclusion to podkrakowski zespół grający muzykę z gatunku
Alternative Metal, pełen rytmicznych i melodycznych rozwiązań, posiadający na
koncie trzy EPki: „Nieśmiertelny”, „Skybound” i ,,Tales of Deliverance”. Grupa
dwukrotnie zwyciężyła krakowski okręg festiwalu międzynarodowego Emergenza i
reprezentowała Kraków w krajowych finałach. Inclusion to piątka przyjaciół, których
łączy ogromna pasja do muzyki i dobrej zabawy.

Need More Clouds z Tarnowa - Need More Clouds to tarnowska grupa rockowa
powstała na początku 2013 roku. Ich pierwszy utwór powstał w 2014 roku. Od tego
czasu sporo koncertują - grali m.in. na Festiwalu Jarocin, Rock in Mińsk Festiwal,
Festiwalu Supportów, byli również finalistami eliminacji Przystanku Woodstock 2017.
Na koncie mają też kilka nagród.

Hiraeth z Rzeszowa - Hiraeth to rzeszowski zespół muzyczny, który w obecnym
składzie gra zaledwie od dwóch miesięcy. Hiraeth gra rocka, bo takie są korzenie
każdego z członków zespołu. Jak sami mówią, ta szuflada im odpowiada, czują się
w niej dobrze, bo właśnie w niej mieszczą się emocje, melodie, teksty, subtelne
dźwięki i mocniejsze uderzenia – to, co jest im w tej chwili potrzebne i co mogą
zaproponować słuchaczom. Obecnie zespół pracuje nad materiałem na pierwsze
wydawnictwo, a koncert, który zagrają, będzie ich debiutem.

Zespoły rywalizować będą o dwie nagrody: nagrodę główną oraz nagrodę za
najbardziej oryginalną aranżację utworu Tadeusza Nalepy i zespołu Breakout.

Koncerty zwycięzców poprzedniej edycji konkursu
Po występach finalistów, na scenie Rockowej Nocy zaprezentują się zwycięzcy
poprzedniej edycji konkursu. O 18.00 wystąpi zespół Royal Age - zwycięzca nagrody

publiczności, a o 18.45 zagra zespół K.A.C. - zwycięzca Statuetki Nalepy Rockowa
Noc 2018.

25-lecie pracy artystycznej zespołu Monstrum
O 19.45 na scenie usłyszymy zespół MonstruM, który w tym roku obchodzi swoje
25-lecie.
Zespół MonstruM na polskiej scenie muzycznej istnieje od 1994 roku i przez wiele lat
wypracował swój własny rozpoznawalny styl. W swojej dyskografii posiada 4
długogrające płyty, kilkanaście singli, składanek, wideoklipów oraz chyba najbardziej
znany Oficjalny Hymn Rzeszowskiej Drużyny Żużlowej. Na swoim koncie ma
również niezliczone ilości zagranych koncertów, w tym z największymi gwiazdami
polskiej sceny rockowej oraz światowymi legendami muzyki metalowej.

Koncert gwiazdy wieczoru - zespołu Luxtorpeda
Koncert gwiazdy wieczoru - zespołu Luxtorpeda, rozpocznie się o godzinie 21.00.
Luxtorpeda to polska grupa wykonująca szeroko pojętą muzykę rockową. Zespół
powstał w 2010 roku z inicjatywy Roberta Friedricha, gitarzysty i wokalisty znanego z
takich formacji jak Acid Drinkers, Turbo, Flapjack, Arka Noego, 2Tm2,3 i KNŻ. Do
współpracy muzyk zaprosił gitarzystę Roberta Drężka, basistę Krzysztofa Kmiecika,
związanych wcześniej z Armią oraz z formacją 2Tm2,3 oraz perkusistę Tomasza
Krzyżaniaka, znanego wcześniej z Turbo i Armii. W 2011 roku w trakcie nagrywania
albumu skład uzupełnił wokalista Przemysław Frencel, raper znany z hip-hopowego
duetu 52 Dębiec.
Debiutancki album zatytułowany LUXTORPEDA ukazał się w 2011 roku i był
połączeniem brzmień garażowo-punkowo-rockowych, z tekstami mówiącymi o życiu
każdego człowieka, o walkach, upadkach, powstaniach, ciemnościach i nadziei. W
2012 roku ukazała się druga płyta zespołu pt. „Robaki“, która już po miesiącu
sprzedaży uzyskała miano „złotej płyty“. Kolejne albumy studyjne ukazały się w 2014
(“A morał tej historii mógłby być taki, mimo że cukrowe, to jednak buraki”) i w 2016
(“MYWASWYNAS”).

