Czad Festiwal 2018
Polskie zespoły otwierają tegoroczny line-up
Pierwsze czadowe ogłoszenie to znakomite polskie zespoły. Giganci polskiego rocka Dżem,
fenomenalna Luxtorpeda Roberta 'Litzy' Friedricha oraz bieszczadzka legenda punka KSU,
świętująca 40-lecie działalności scenicznej.
Mówi się o nich 'polscy Rolling Stonesi', i faktycznie, coś w tym jest. Choćby ze względu
na źródła muzyki, żonglowanie stylami, konsekwencję. Ze względu na staż, pod względem
którego coraz mniej mają równych.... Dżem to legenda polskiego bluesa i blues rocka,
twórcy klasycznych dziś utworów: „Whiskey”, „Wehikuł czasu”, „Listy do M”, „Sen o
Victorii”, „Czerwony jak cegła”. Dżem to prawdziwi giganci sceny, którzy już od blisko 4
dekad zachwycają swoją muzyką kolejne pokolenia.
Zespół Luxtorpeda powstał w 2010 roku z inicjatywy Roberta „Litzy” Friedricha (Acid
Drinkers, Turbo, Flap Jack, 2Tm2,3, Arka Noego, KNŻ), który do współpracy zaprosił
gitarzystę Roberta Drążka, basistę Krzysztofa Kmiecika (Armia, 2Tm2,3) oraz perkusistę
Tomasza Krzyżaniaka. W 2011 roku skład uzupełnił wokalista Przemysław Frencel (52
Dębiec). Teksty mówiące o życiu każdego człowieka, o walkach, upadkach, powstaniach i
nadziei oprawione są w garażowo-punkowo-rockowe brzmienie. Zespół już swoim
debiutanckim albumem wspiął się na pierwsze miejsca list przebojów, m.in. w radiowej
Trójce, Eska Rock i Antyradiu, otrzymał także 4 nominacje do Fryderyków w 2011 roku.
Dziś Luxtorpeda ma na koncie 3 płyty i rzesze wiernych fanów za sprawą fenomenalnych
koncertów na żywo, niesamowitej energii i przekazowi, który trafia do publiczności.
KSU to legenda polskiego punk rocka z siedzibą w Ustrzykach Dolnych – Bieszczady.
Zespół założony w latach 70-tych przez grupę nastolatków z Bieszczad jest jednym z
prekursorów punka w Polsce. Od początku istnienia zespół podkreślał w swoich utworach
lokalny patriotyzm. KSU wydali w sumie 11 albumów. W tym roku grupa obchodzi 40-lecie
działalności artystycznej. Gośćmi podczas ich występu na Czadzie będzie Matragona –
zespół porywający niczym górski potok. Tworzona przez Matragonę muzyka unika łatwej
definicji – przywodzi na myśl fantastyczną baśniowość, tajemniczość, oniryczną podróż
przez górskie krainy...
Czad Festiwal obędzie się w Straszęcinie k. Dębicy w dniach 15-18 sierpnia.

