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III REGGAENWALDE  FESTIVAL  REGGAE 

13-14 sierpnia 2011 Darłówko Zachodnie 

Wyjście na plażę – ul. Dorszowa (tzw. Hydrobudowa) 
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13.08.2011 sobota 
 

Godz. 16.00 Bębnowisko i parada Bębniarzy spod Hotelu APOLLO, prowadzi 

zespół bębniarski FOLIBA 

 

koncerty - scena przy ul. Dorszowej (wyjście na plażę, tzw. Hydrobudowa)  

od godz. 17.00 
 

FOLIBA (PL) - RHYTHM & DANCE – AFRICAN INSPIRATIONS 
 

Zespół powstał w 2005 roku w Brzegu, założony przez Łukasza Dembioskiego. Projekt zrodzony z czystej pasji  do bębnów i 

kultury afrykaoskiej. Ich muzyka wyrażona jest poprzez rytm bębnów i towarzyszący mu taniec. Koncerty Foliby to pełne  

ekspresji, niezwykłe widowisko na scenie, nie pozostawiające nikogo obojętnym. Muzyka jest oparta na  tradycyjnych 

rytmach pochodzących z Zachodniej Afryki, bogata w aranżacje muzyczne, wykonywane na instrumentach takich  jak: 

djembe,  dundun,  balafon oraz shekere, które w połączeniu z taocem afrykaoskim i  kolorowymi strojami, emanują  

niesamowitą energią i radością. Swoje umiejętności doskonalili  pod okiem znakomitych muzyków z Afryki na licznych 

warsztatach w Europie oraz podczas wizyt w Afryce zachodniej (Gwinea, Senegal, Mali i Burkina Faso). Oprócz 

koncertowania organizują warsztaty perkusyjne  i taneczne na terenie całego kraju.  

 

 

Skład zespołu:  

Łukasz Dembioski    

Darek Mikłasz  

Grzegorz Dziewicki „Dzieju”  

Aneta Szlacheta  

Sławek Janus  

 

 

 www.foliba.pl  

www.myspace.com/folibaofficialprofile 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.foliba.pl/
http://www.myspace.com/folibaofficialprofile
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ZEBRA (PL) 
 

Zespół eksperymentuje wokół gatunku muzycznego, jakim jest dub. Jego członkowie tworzą wybuchowe, psychodeliczne 

mieszanki, łącząc nowoczesne, elektroniczne brzmienia z żywymi instrumentami, takimi jak: wiolonczela, flet poprzeczny, 

gitara basowa, djembe, melodica, akordeon czy perkusja, określając swoją muzykę mianem „experimental dub”. Debiut 

Zebry nastąpił w 2009 roku, na trzeciej części kultowej składanki „Dub Out of Poland”, na której ukazał się utwór „ Anyway”. 

W roku 2010 roku Zebra zdobyła drugie miejsce w konkursie Łowimy Talenty, podczas „Maj Music Festival” w Katowicach. 

W tym okresie zespół rozpoczął współpracę z wytwórnią internetową „Paproota Dub Net Label”, gdzie ukazał się ich 

debiutancki album pt. „Dream Walking”. Zebra staje w obronie natury, a buntuje się przeciwko czasom zmechanizowanych 

uczud i wyścigu szczurów. Duszę zespołu wypełnia gniew i frustracja rodem z punka połączona jednak z nadzieją, pozytywną 

mocą dub’owej wibracji. Zespół stara się ukazad za pomocą oryginalnego brzmienia tą drugą stronę świata, bardziej 

magiczną i zaskakującą.  Aktualnie Zebra, intensywnie koncertuje na terenie całego kraju promując album 

„Dream Walking” i przygotowuje się do nagrania świeżego materiału na drugi album.  

 

Skład zespołu:  

Zdzisław Orłowski - Composer, Live Mix, Melodica ..   

Natalia Norko - Vocal & Lyrics ..  

Piotr Knapik - Percussion ..  

Łukasz Dembioski - Djembe ..  

Kamil Klukowski - Bass ..  

Wiktoria Wiktorczyk -Cello ..  

Alina Długosz - Flute .. Blankmatte - Grafika   
www.myspace.com/zebradubpunk  

http://www.youtube.com/zebradub  

 

 

OBIDAYA (Francja) 
 

Grupa z Paryża, która odważnie sięga po tradycje jamajskiego reggae lat 70tych ubiegłego wieku. Czterech wokalistów, 

sześciu instrumentalistów, a przede wszystkim oddana sobie grupa przyjaciół, którzy oddają hołd temu, co w reggae jest 

najlepsze. Puls, pozytywne wibracje, porywające teksty to siła napędowa tej formacji. Niesamowita energia podczas 

koncertu nie pozostawia nikogo obojętnym wobec ich muzyki.  

 

Skład zespołu:  

wokal: Aurelion 

wokal: Prince Baba  

wokal: Belier  

wokal: Don Hadriannos  

klawisze: Charl-I  

gitara: Martin  

gitara: "Irie"Raffy  

perkusja: Axel  

flet: FrediMacFredo  

Przeszkadzajki: Jean Misay  

bas: Jesus 

 

http://www.myspace.com/obidaya 

 

 

 

http://www.myspace.com/zebradubpunk
http://www.youtube.com/zebradub
http://www.myspace.com/obidaya
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NATURAL – I  (Francja) 
Roots Reggae Big Band dowodzony przez dwóch charyzmatycznych wokalistów. Ta wesoła kompania porywa do taoca 

starszych i młodszych.  Wyczyny sekcji dętej weszły już do kanony legend paryskiej sceny reggae. Ten zespół kocha estradę, 

na szczęście z wzajemnością! Na serwisie youtube można zobaczyd ich ostatni teledysk PIRATE. 

http://www.youtube.com/watch?v=tuCOp8WJjtM&feature=player_embedded 

 

Skład zespołu:  

Axel - wokal,  

Paul - wokal,  

Fredo - flet,  

Lucas - perkusja,  

Vincent - przeszkadzajki, 

Aurelien - bas,  

Hadriannos - gitara, 

Matthieu - gitara,  

Bruno – pianino, klawisz,  

 Flora - Trombonne,  

JC - trąbka, 

Karl - saksofon,  

Prince Baba - Ingé son, 

 

http://www.myspace.com/thenaturali 

 

 

 

VOODOO MOON  (Niemcy) 
 

Zespół Voodoo Moon pochodzi z Berlina, założony został w roku 2005. Od tego czasu oficjalnie ukazały się  dwa albumy 

„Get On” i „Moon Base”. Zespół prezentuje wielowarstwową składankę stylów począwszy od roots reggae poprzez ska i 

rocksteady. Ich koncerty charakteryzują się mocnym brzmieniem pochodzącym z takich instrumentów jak perkusja, gitary, 

bas, klawiszze, sekcja dęta (2 puzony, saksofon, trąbka) w połączeniu z podwójnym wokalem w większości w języku 

angielskim. Zaskakujący mix tematów muzycznych i didżejski styl wokalistów sprawiają, że publicznośd może liczyd na 

świetną muzykę i doskonałą zabawę. Niemieckie media piszą, że ich muzyka oscyluje pomiędzy twórczością Altona Ellisa 

(uważany za jamajskiego ojca chrzestnego rocksteady) a legendą  muzyki ska - Skatalites . Płyta Voodoo Moon "Moon Base" 

dla fanów rocksteady i tradycyjnego jamajskiego ska  jest nie lada gratką. Sprawdzimy to na tegorocznym REGGAENWALDE. 

 

 

 

Skład zespołu:  

Jakob - Vocals + Posaune 

Zooey - Vocals + Trompete  

Jan - Tenor Sax ....  

Fritz – Gitarre 

Robin - Keys  

Jan – Bass 

Lukas - Drums   

 

 

 

www.myspace.com/voodooomoon 

 

http://www.youtube.com/watch?v=tuCOp8WJjtM&feature=player_embedded
http://www.myspace.com/thenaturali
http://www.myspace.com/voodooomoon
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Namiot  scena sound systemowa  od godz. 23.00 do rana 

 

METHOD MASSIVE (Michajah & Himalion) (PL) 
  

Method Massiv to dwóch nawijaczy - Michajah i Himalion, i selektor - Rackazz. Owi chłopcy pracują nad pierwszą 
wspólną płytą, która będzie utrzymana w klimacie ragga, dancehall, modern roots, z domieszką hip hopu. Solowo 
Himalion i Michajah wydali po jednej Ep i po jednym Lp, można je sprawdzid wchodząc na ich profile na myspace. Ich 
koncerty to potężna dawka ognia w najlepszym stylu.  

 

 

 

Skład zespołu:  

Himalion – deejay 

Michajah - deejay  

Rackazz – selecta 

 

www.myspace.com/methodmassiv 

 

 

 

                                                                                         Michajah                                      Himalion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.myspace.com/methodmassiv
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14.08.2011 niedziela  

koncerty - scena przy ul. Dorszowej (wyjście na plażę, tzw. Hydrobudowa)  

od godz. 17.00 
 

YELRAM (PL) 
Zespół powstał w grudniu 2006 roku w Środzie Wielkopolskiej z inicjatywy wokalisty M.Jarlem i wówczas gitarzysty 
T.Siemieoca. Ukrywał się pod inną nazwą, dziś już nikomu nie znaną. W skład YELRAMu wchodzą członkowie takich 
zespołów, jak ALK11, czy Gedeon Jerubbaal. Zespół koncertował między innymi z takimi wykonawcami, jak: Ares&The 
Tribe (PL/Grecja), Rise&Shine (Białoruś), Antaranga (Czechy), Village of Peace (Międzynarodowa), Włochaty, Dubska, 
Zielone Żabki/GaGa, Miasto, Świadomośd. Zespół trzykrotnie wystąpił na polskim Przystanku Woodstock na scenie 
Pokojowej Wioski Kryszny. 
31 lipca 2010 ukazała się debiutancka EP YELRAM "Roots-Rock-Reggae", na której wystąpili przyjaciele zespołu silnie 
związani z polską sceną muzyki reggae. 
 
 
Skład zespołu: 
Matatjahu"Raga Shanti"Jarlem - Vocal 
Szymon"Buźka"Jasiecki - Bass 
Piotr"Pucek"Putyra - Drums 
Damian Lorenz - Saxophone 
Piotr Leśniak - Trumpet 
Adam"Ślimak"Zimowski - Lead Guitar 
Eryk"Franklin"Przybyłowicz - Solo Guitar 
Tomasz"Blady"Siemieniec – Percussion  

 

http://www.myspace.com/yelramband  

 

 

RAGGAFAYA (PL) 
 

Zespół Raggafaya w obecnej formie istnieje od stycznia 2004 roku. Na początku ich muzyka była połączeniem  reggae z hip-

hopem, jednak  dzięki różnorodnym zainteresowaniom muzyków go tworzących, teraz muzyka grupy to energiczna 

mieszanka reggae, ska, dancehallu i rocka. Największym osiągnięciem zespołu jest zwycięstwo w konkursie na Ostróda 

Reggae Festival 2007 oraz wydanie debiutanckiej  EPki  pt. "Bongoizm" , która została dołączona do ósmego numeru 

czasopisma Free Colours. W marcu 2010 roku zespół wydał album pt. KARRAMBOL wydany przez Lou & Rocked Boys.  

Zespół zagrał sporo koncertów, na których zawsze stara się wytworzyd gorącą atmosferę, ma za sobą występy u boku takich 

wykonawców jak: Paprika Korps, O.S.T.R., Farben Lehre (podczas  trasy Punky Regage Live), Stard Guard Muffin, Mr. Zoob, 

Etna, Big Cyc, Enej, czy Pectus. 

 

Skład zespołu:  
Hauka - vocals, keyboards  
Enzym - vocals  
Chill - vocals  
Shaggy - guitar  
Maciek - bass  
Punktak - drums  

 
http://www.myspace.com/raggafaya 

 

http://www.myspace.com/yelramband
http://www.myspace.com/raggafaya
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PODWÓRKOWI CHULIGANI (PL) 

Płocki zespół Podwórkowi Chuligani powstał w 1998 roku. Jego pierwszy skład tworzylili:  

 Robert "Franek" Wudarski - wokal 
 Filip "Filet" Grodzicki - gitara elektryczna 
 Artur Kania - gitara basowa 
 Adam "Duken" Przemylski - perkusja 
 Maciej "Gilun" Grzelak - klapy 

We wrześniu 1998 roku grupa wydała swój debiutancki album zatytułowany "Powrót na ulicę". W późniejszym okresie 

"podwórkowi" koncertowali m.in. na Punkowej Orkiestrze Świątecznej Pomocy w Krakowie, czy też na międzynarodowym 

festiwalu muzyki ska w Rosslau. W 1999 muzycy wydali drugą płytę - "Ciężko jest!", a wkrótce potem zawiesili swoją 

działalnośd. Reaktywacja zespołu nastąpiła pod koniec 2005 roku. Pierwszy koncert po dośd długiej przerwie zagrali 18 

lutego w Płockim klubie Forma. Po reaktywacji skład zespołu uległ znacznym zmianom - m.in. na miejsce Filipa 

Grodzickiego, który rozpoczął współpracę z zespołem Farben Lehre, wstąpił Robert "Chaboś" Chabowski 

(najprawdopodobniej z pierwszego składu pozostał jedynie Artur Kania). Jako ciekawostkę można dodad, iż po reaktywacji 

muzycy grali w kominiarkach. Rok 2009 był dla nich pełen owocnej pracy, przygód i nie zapomnianych chwil. Zagrali 

kilkanaście koncertów. Wystąpili m.in. w Płocku ,Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Olsztynie, Toruniu, Bydgoszczy, Częstochowie, 

Wrocławiu, Stalowej Woli, Rzeszowie, Gliwicach, pod koniec roku wyjechali na wojaże zagraniczne do Bratysławy (Słowacja) 

i Uherske Hradiste (Czechy), gdzie występowali  obok kilku zagranicznych zespołów. Dośd istotnym momentem dla zespołu 

było zarejestrowanie czterech nowych utworów. Pierwszy raz od 9 lat pojawili się w studiu nagraniowym! Nagrali swoją 

wersję utworu "Chłopcy" zapomnianej kapeli Mikrofony Kaniony. Pozostałe 3 utwory to autorskie przemyślenia muzyczne.   

 

 

Skład zespołu:  

Robert "Franek" Wudarski - wokal 

Robert Franc Wudarski - wokal 

Filip "Filet" Grodzicki – gitara, wokal 

Artur Kania – bas, wokal 

Maciej "Gilun" Grzelak – klawisz, wokal 

Łukasz Grocki – gitara,  wokal 

Adam "Duken" Przemyłski – perkusja 

 

http://podworkowi.ovh.org/  

 

 
 

 

 

 

 

 

http://podworkowi.ovh.org/
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VESPA (PL) 

„VESPA to dancingowy blichtr tanich garniturów, spod których w najgorszym stylu wyzierają (niegdyś) białe koszule; 
to wąskie czarne krawaty, pamiętające studniówki naszych rodziców, lśniąca sekcja dęta i muzyka, która nijak nie 
pasuje do obowiązujących trendów. Szczycąca się mianem "najgorszego zespołu w Polsce" Vespa to jedna z niewielu 
w kraju grup, która uprawia ska, swobodnie wplatając w nie elementy pijanego swingu i leniwego rocksteady. 
Chociaż w przypadku Vespy trudno wyznaczad jakieś konkretne ramy gatunkowe, bardzo cienka i ruchoma jest 
również granica między żenującym słuchacza kiczem i wątpliwymi umiejętnościami muzyków a ich daleko 
posuniętymi aspiracjami. Z jednej strony melodie rodem z "Czterdziestolatka" z drugiej niedostatki techniczne 
przykrywane punkowym brzmieniem. Poza tym swingująca sekcja dęta, odrobina jamajskiego wesela ze złotej ery 
kartonowych perkusji i piątka przystojnych mężczyzn skrytych w cieniu czarującej wokalistki. 

Vespa to jeden z pierwszych zespołów, 
które podjęły się straceoczej misji 
przeszczepiania na nadwiślaoski grunt 
rytmów ska. Vespa to po włosku osa; to 
także nazwa kultowego wśród modsów 
i skinheadów skutera. Debiutowali w 
1995 roku, w 1997 nakładem 
nieistniejącej już wytwórni QQRYQ 
ukazała się debiutancka kaseta "Vespa". 
Jeden z pierwszych polskich materiałów 
utrzymanych w stylistyce ska spotkał się 
z doskonałym przyjęciem amatorów 
gatunku. Na kasecie znalazły się 
bezpretensjonalne i żywiołowe piosenki 
wykonane przez przepisowy skład ska z 
sekcją dętą na czele. W 2003 Jimmy 
Jazz Records wydało drugą płytę 
zespołu - "Bujaj się". Vespa pokazała, że 
nie stoi w miejscu: pojawiły się wyraźne 
odwołania do klasyki gatunku i 
jazzujące aranżacje sekcji dętej.  

Po raz pierwszy Osa sięgnęła do swingu, który zgrabnie połączyła z pulsacją ska. W listopadzie 2007, już jako Showbiz 
Monstaz Records, Vespa hucznie świętowała premierę albumu "Potwór". 3. materiał zespołu to kolejny krok w stronę 
swego stylu - połączenia jamajskiej pulsacji ska i rocksteady z amerykaoskim "swing revivalem". Na "Potworze" pojawiły się 
wyraźne odwołania do klasyki ska: "Nie kłam" (czyli "Please, stop your lying" Errola Dunkley'a) i "Rub up, push up" (Justin 
Hinds), nie zabrakło utworów instrumentalnych (m.in. interpretacja "Equinox" J. Coltrane'a) i utworów autorskich - z 
dowcipem mówiących o relacjach damsko-męskich, życiu w miejskiej dżungli, filmowych historii o kobietach-
morderczyniach, wilkołakach czy gigantycznych osach. Okładkę albumu narysował Bartosz Minkiewicz, współtwórca 
popularnej serii komiksowej "Wilq Superbohater". Na początku 2008 Vespa występem w studio koncertowym S1 Polskiego 
Radia Szczecin rozpoczęła "Potwór Tour 2008-3000" - trasę koncertową, która odwiedziła 30 miast w Polsce i Niemczech. 
Wtedy też premierę miał drugi singiel z "Potwora" - "I was a teenage werewolf", do którego powstał teledysk-hołd dla 
niskobudżetowych horrorów. W listopadzie 2008 Showbiz Monstaz Records wydała debiutancki materiał Vespy po raz 
pierwszy na cd, z tej też okazji zespół zagrał specjalną trasę "Rimemba de dejs?". 

W marcu 2010 ukazała się najnowsza płyta grupy, "Starsi grubsi bogatsi".  

Skład zespołu:  
Alicja - wokalizy, saksofon, czarowanie publiki 
Maciek - gitara, zarost, mimika 
Krzaq - bas, obciach, wieśniactwo 
Przemek - klapy, zegarmistrzostwo, szczerba 
Kaniste - bębny, night stick 
Heniek - trumpka, młodośd 
 
http://vespaband.pl/ 
 

http://www.youtube.com/watch?v=4YxJroHQaxI
http://vespaband.pl/
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ZAPRASZAMY SERDECZNIE 

Na wszystkie koncerty wstęp wolny 

 

Organizatorzy:  

 Darłowski Ośrodek Kultury 

 Darłowskie Stowarzyszenie Kultura Sztuka Region 

 

Sponsorzy:  

 Darłowski Ośrodek Kultury 

 Urząd Miasta Darłowo 

 Darłowskie Stowarzyszenie Kultura Sztuka Region 

 


