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Ostatni koncert rockowy w starym Domu Kultury
Dnia 20 czerwca 2009 roku odby³ siê ostatni
koncert rockowy w sierpeckim Domu kultury. Prawdopodobnie na pocz¹tku wrzeœnia budynek zostanie
przeznaczony do remontu, a zarazem przebudowy. Ten
dzieñ ma historyczn¹ wartoœæ dla wielu osób. Podczas
koncertu zagra³y zespo³y takie jak: Silent Rave, Radical
Front oraz Agonia. Koncert mia³ rozpocz¹æ siê o godzinie 16:00. Przesuniêto jednak rozpoczêcie o godzinê póŸniej, dostosowuj¹c porê do wymagañ
wiêkszoœci zainteresowanych. Wstêp kosztowa³ 5 z³otych, czyli moim zdaniem tylko symbolicznie, bior¹c
pod uwagê poziom zespo³ów, które wystêpowa³y.
W pocz¹tkowych za³o¿eniach podczas koncertu
mia³ wyst¹piæ zespó³ Dekalog z Rypina graj¹cy trash i
death metal, jednak na kilka dni przed koncertem
okaza³o siê, ¿e nie mog¹ zagraæ. Ich miejsce zajê³a
grupa Silent Rave, która równie¿ pochodzi z Rypina. I
zarówno jeden jak i drugi zespó³ ma tego samego
gitarzystê – Marcina Goœlickiego.
Koncert rozpocz¹³ wystêp Silent Rave. Jest to zespó³, który zajmuje siê muzyk¹ rock i metal. Pocz¹tkowa
nazwa grupy brzmia³a: The Wonders. Grali w pierwszym okresie swojego istnienia soft rock. Zespó³ istnieje od koñca 2005 roku. Zadebiutowali podczas fina³u
Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy w 2006 roku.
Od tamtego czasu zagrali sporo koncertów obok takich
wykonawców jak: Kobranocka, Nocna Zmiana Bluesa,
Harlem, DSL oraz Manchester. W tym samym roku
zarejestrowali swoje pierwsze koncertowe demo. W
2007 roku kapela zmieni³a nieco swój styl i zaczê³a graæ
progresywny rock. Zespó³ zmieni³ nazwê na Silent
Rave w lipcu 2007 roku, gdy zarejestrowali swoje
pierwsze demo w studiu w Toruniu. W planach maj¹
wydanie swojej debiutanckiej p³yty. W sk³ad zespo³u
wchodz¹: Sandra Brzeska – vocal, Marcin Goœlicki –
gitara elektryczna, Filip Kaszubowski – gitara elektryczna, Piotr Latopolski – gitara basowa, Micha³ Chrzanowski – perkusja.
Sala widowiskowa w Domu Kultury by³a prawie
zape³niona, m³odzie¿ wspaniale bawi³a siê pod scen¹.
Ogromne wra¿enie szczególnie na mêskiej czêœci publicznoœci zrobi³a wokalistka. Grupa zaprezentowa³a
kilka swoich najlepszych utworów. Widzów z godziny
na godzinê przybywa³o zarówno na widowni, jak i przy
kasie.
Po wystêpie Silent Rave na scenê wszed³ sierpecki
zespó³ – Radical Front. Obecnie w sk³ad zespo³u wchodz¹: Tomek Krukowski – vocal, gitara basowa; Jarek
Ho³ota – vocal, Maciej Krawczyk – gitara elektryczna,
Dominik Szablewski – tr¹bka, flet; £ukasz Górzyñski –
perkusja. Jak sami mówi¹, ich zespó³ to mieszanka
kilku stylów. Graj¹ g³ównie HC/Crossover, ale ich styl
kwalifikuje siê tak¿e na SKA. Wielu ma³o doœwiadczonych w rozpoznawani subtelnych ró¿nic miêdzy
stylami muzycznymi s³uchaczy ¿yje w przeœwiadczeniu, ¿e Radical Front identyfikuje siê z gatunkiem
Oi/Punk. Zespó³ jednak „rêkami i butami wzbrania siê

przed tym okreœleniem”. Co ciekawe, na swoim koncie
ma interpretacje dwóch wierszy W³adys³awa Broniewskiego – „Bagnet na broñ” oraz „Ballady i Romanse”.
Niestety na koncercie nie móg³ siê pojawiæ Jarek
Ho³ota, wiêc Radical Front nie wyst¹pi³ w pe³nym sk³adzie. Przedstawili kilka starych utworów, choæ zagrano
te¿ nowe, które zosta³y bardzo entuzjastycznie przyjête
przez publicznoœæ. W ostatnim utworze na s³uchaczy
czeka³a niema³a niespodzianka. Jeden z cz³onków
zespo³u - Dominik Szablewski od³o¿y³ tr¹bkê, wzi¹³ do
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rêki flet i zagra³ na nim ostatni¹ piosenkê. Nikt siê tego
nie spodziewa³. By³o to znakomite po³¹czenie. Flet
doskonale zast¹pi³ tr¹bkê i wspaniale brzmia³ z gitar¹
basow¹, elektryczn¹ i perkusj¹ w tle. Takich innowacji
jest ju¿ coraz mniej niestety. Szkoda, poniewa¿ to
wspania³y pomys³ aby ³¹czyæ takie elementy ze sob¹.
Zespó³ wypad³ znakomicie. Publicznoœci uda³o siê wyprosiæ bis, wiêc zagrali jeszcze jeden utwór po czym
zostawili scenê dla drugiego stosunkowo m³odego,
lecz ju¿ doœæ poznanego przez m³odych mi³oœników
muzyki rockowej sierpeckiego zespo³u – Agonia.
Zespó³ ten istnieje od stycznia 2009 roku. Swój
debiut mieli 6 czerwca, podczas X Wieczoru Poezji w
Starym M³ynie (Borkowo). Koncert w M³ynie by³ ich
pierwszym ma³ym sukcesem. Dziêki niemu byli ju¿
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