ProgRockFest... Co to jest?
Festiwal udowadnia, że muzyka rockowa to coś więcej niż gitarowe granie. Prezentujemy muzykę
spoza pierwszych stron kolorowych gazet czy stacji TV. Stworzyliśmy markę, która na stałe wpisała
się w kulturalny kalendarz miasta, regionu a także Polski. Śmiało można powiedzieć, że jesteśmy
obecni w całej Europie.
Ambicje były duże, ale udało się. Dotychczasowe edycje, z 2015, 2016 i 2017 roku przyciągnęły
rzesze fanów z całej Polski. Bilety były wyprzedane na długo przed wydarzeniem.
4. edycji towarzyszyć będzie wystawa prac lokalnej artystki – Doroty Trojańczyk, która poprzez
festiwal będzie promowana na arenie ogólnopolskiej i europejskiej. Absolwentka Szkoły Sztuk
Plastycznych i Rzemiosła Artystycznego w Warszawie. Dyplom zrobiła z ilustracji Mistrza i
Małgorzaty Bułhakowa. Na wystawie prezentowane będą jej grafiki. Dorota jest również autorką
tegorocznego plakatu festiwalowego. Wernisaż odbędzie się w Galerii Ratusz zlokalizowanej w
atrium budynku, w którym będzie odbywał się festiwal. Prace będzie można obejrzeć w Galerii
Ratusz oraz budynku Centrum Komunikacyjnego w Legionowie (przy ul. Kościuszki 8A) we
współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Legionowie (Poczytalnią). Centrum Komunikacyjne jest
to miejsce gdzie codziennie przewija się tysiące mieszkańców powiatu legionowskiego.
ProgRockFest to także możliwość nabycia płyt ulubionych wykonawców, których często nie da się
kupić w sklepach. Bardzo często są to unikalne i wyjątkowe wydawnictwa tego gatunku muzyki,
czyli rocka progresywnego.
Co to jest rock progresywny?
Najbardziej znanymi wykonawcami z tego gatunku rocka są legendarne już zespoły takie jak Pink
Floyd, Camel czy Marillion. A także utytułowane polskie zespoły: Collage czy Riverside.
“Rock progresywny lub prog rock (ang. progressive rock) – styl muzyki rockowej wywodzący się z
rocka psychodelicznego. Gatunek powstał w końcu lat 60. XX w., największą popularność osiągając
w pierwszej połowie lat 70. Wyparty z estrad przez falę punk rocka, by powrócić pod postacią rocka
neoprogresywnego. Ambicją rocka progresywnego było wzniesienie muzyki rockowej na wyższy
poziom artystyczny. Utwory progresywnego rocka są często złożone i wyrafinowane, a wykonanie
cechuje się wirtuozerią.”1
Gdzie i kiedy?
16 – 17 marca 2017 r. Sala Widowiskowa, Legionowo, Piłsudskiego 41, 260 miejsc.
Sala znajduje się w centrum Legionowa dobrze połączonym komunikacyjnie z Warszawą (ZTM:
723, 731, 736, L9, L10, L11, L34, L41; SKM: S3, S9; KM: R9, RL). Wokół budynku oraz w garażu
podziemnym znajduje się ok. 200 miejsc parkingowych.
Kto?
Na legionowskiej scenie dotychczas wystąpili: Millenium, State Urge, Archangelica, Believe,
Lebowski, Art Of Illusion, Arlon, Collage, Lion Shepard, Walfad, Amarok, Loonypark z Polski i
Trettioariga Kriget ze Szwecji. Podczas czwartej edycji festiwalu wystąpi Lizard, The Ryszard
Kramarski Project, Yesternight, Metus, proAge z Polski i Galahad z Wielkiej Brytanii.
Galahad
Galahad powstał w 1985 roku. Zespół zaczynał od grania coverów takich zespołów jak
Genesis, Zeppelin, Rush, Sabbath, Focus czy Marillion. W późniejszym okresie sięgał po
utwory IQ, Pendragon czy Magnum aby zdecydować się na własny, autorski materiał.
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Konsekwencją tej decyzji był pierwszy album „Nothing Is Written” wydany w 1991 w pełni
samodzielnie sfinansowany. Album sprzedał się w kilku tysiącach egzemplarzy.
Galahad zagrał setki koncertów na scenach Wielkiej Brytanii, Europie i Ameryce. Wydał osiem
albumów studyjnych, w tym trzy albumy zdobyły cenne nagrody. W trakcie tego okresu
zespół wydał koncertowe DVD. Powstały również projekty muzyczne: Galahad Electric
Company i Galahad Acoustic Quintet.
Lizard
Polski zespół muzyczny, wykonujący specyficzną odmianę muzyki, inspirowaną m.in. rockiem
progresywnym i art rockiem lat 70. Swoją działalność zespół określa jako „antymainstreamowe” działanie.
Muzyka od początku działalności inspirowana była dokonaniami takich zespołów jak Emerson,
Lake and Palmer, UK czy King Crimson (nazwa zespołu wprost nawiązuje do tytułu trzeciej
płyty KC „Lizard”).
The Ryszard Kramarski Project
Solowy projekt lidera art rockowego zespołu Millenium.
W marcu 2017 roku ukazał się pierwszy solowy album lidera zespołu Millenium zatytułowany
Music inspired by The Little Prince. Premierę miał na III edycji ProgRockFest w Legionowie.
Płyta ta to typowy klasyczny ,progresywny, melodyjny koncept album inspirowany wspaniałą
książką Antoine De Saint-Exupery „Mały Książę". Muzyka ta powinna spodobać się fanom
takich wykonawców jak Camel, The Alan Parsons Project, Pink Floyd lub Marillion.
Metus
Zespół grający muzykę z pogranicza dark wave, 4AD, ethereal / doom metal i artrock z
wyraźnym zabarwieniem neoklasycznym. Przez lata rozwinął swój niepowtarzalny styl.
Szczególną uwagę przyciąga charakterystyczny bardzo niski wokal lidera i melancholijne,
pełne ambientowych pejzaży kompozycje gdzie nie brakuje też ciężkich doom metalowych i
czasem wręcz black metalowych elementów. Na odrębną uwagę zasługują bardzo głębokie
teksty utworów, które wyraźnie podkreślają przesłanie jakie niesie ta twórczość.
Yesternight
Muzyka zespołu to naturalna wypadkowa licznych inspiracji – jest ukłonem w kierunku
klasyki z próbą ubrania przystępnych melodii w niebanalne, przestrzenne aranże. Całość,
oparta na dynamicznej sekcji rytmicznej tworzy nietuzinkową kompilację przestrzennych
dźwięków. Efektem kilkuletniej pracy jest debiutancki album „The False Awakening”, który
zyskał uznanie m.in Wiesława Weissa.
proAge
Zespół proAge konsekwentnie tworzy muzykę stylistycznie trudną do jednoznacznego
sklasyfikowania. Większość utworów osadzonych jest w klimatach z pogranicza art rocka i
rocka progresywnego. Jednak w repertuarze zespołu sporo jest również utworów ciężkich,
zahaczających o progresywny metal, jak i utworów łagodniejszych, klimatycznych i
przestrzennych.
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Kim jesteśmy?
Legionowo Live Art
Jest to jednoosobowy projekt, który powstał w 2012 roku z myślą o kreowaniu
niekomercyjnych kulturalnych działań. Jest to próba pokazywania sztuki Legionowa i dla
Legionowa. Dzięki dobrej współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Legionowie udało się
zrealizować kilka udanych projektów. Z uwagi na profil działalności non-profit Legionowo Live
Art nie prowadzi regularnej działalności.
Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie
Miejski Ośrodek Kultury zakorzeniony jest w lokalnej społeczności mieszkańców Legionowa z
trzech powodów: stanowi miejsce spotkań osób i grup realizujących dzięki jego
infrastrukturze swoje społeczne, kulturalne i artystyczne aspiracje; odpowiada szeroką ofertą
wydarzeń artystycznych na wyrażone przez legionowian oczekiwania, organizując koncerty,
spektakle, wystawy, projekcje filmowe, przeglądy i festiwale; jest lokalnym centrum wymiany
myśli, poglądów i doświadczeń integrującym różne segmenty społeczności obywatelskiej w
dyskusjach nad kierunkami rozwoju miasta.
Tożsamość Ośrodka Kultury kształtuje się od ponad trzydziestu lat wokół kilku podstawowych
obszarów jego aktywności: animacji i promocji amatorskiego ruchu artystycznego,
równoległego wspierania związanych z Legionowem profesjonalistów artystycznego
mainstreamu oraz twórców różnych nurtów offowych i niszowych, zapewniania lokalnym
odbiorcom bliskiego kontaktu ze sztuką na światowym poziomie, szczególnie w dziedzinach
plastyki, muzyki klasycznej, jazzowej i rockowej. Ośrodek podejmuje w codziennej
działalności trudne wyzwanie integrowania ponad pięćdziesięciotysięcznej społeczności w
niezwykle gęsto zaludnionym mieście.
Dzięki możliwości autonomicznego definiowania swojej misji Ośrodek Kultury jest cennym i
atrakcyjnym partnerem dla innych instytucji, organizacji i stowarzyszeń, które wspólnie z
nim realizują ambitne projekty artystyczne, kulturalne i edukacyjne.
Stowarzyszenie InQbator
Stowarzyszenie "Inqbator" to grupa osób, które postanowiły wziąć sprawy w swoje ręce.
Zakres działań jest bardzo szeroki, stowarzyszenie wspiera między innymi rozwój kultury i
sztuki, promować aktywność sportową i zdrowy tryb życia, działać na rzecz ekologii i ochrony
środowiska, propagować działania wolontariatu. Jednym z największych projektów jest
ProgRockFest oraz projekt skierowany do młodzieży „Młody Lider”.
Co do tej pory zrobiliśmy?
CoffeetowJazz
Był to cykl koncertów jazzowych w oparciu o małą scenę kawiarni Coffeetown w Legionowie.
W kameralnym otoczeniu książek, kawy i herbaty płynęły dźwięki muzyki. Mieliśmy okazję
gościć przez trzy wieczory Krzysztofa Ścierańskiego (jednego z najlepszych basistów
jazzowych), Trio - Skrzypiec, Pendowski, Biliński oraz Albert & King Guitar Duo. 2012 rok.
DżeziJazz
Czyli Wiosenne okolice Improwizacji. 2013 rok przynosi kolejne wydarzenie muzyczne. Dwa
dni muzyki wysokiej klasy. M.A.K. Trio Akustyczne, Krzysztof Ścierański oraz Pendofsky i
Witold Janiak Trio z projektem Cinema Meets Jazz.
Teatr Form Niewymyślnych
Maj 2014. Pokaz przedpremierowy spektaklu - „Zołza”. Jest to czarna komedia, w której
bohaterki kochają tego samego mężczyznę. Zwyczajna na pozór zazdrość przeradza się w
ogromną nienawiść. Zemsta obnaża makabryczną tajemnicę. Wszystko zaczyna wymykać się
spod kontroli. Nie wiadomo co jest prawdą, a co fikcją.
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Czerwiec 2015. Premiera spektaklu „Kandydatki na żonę”. Ludziom często wydaje się, że
wiedzą lepiej, co jest dla nas dobre i jakie powinniśmy podjąć decyzje. Historia młodego
chłopaka, którego rodzina postanowiła na siłę ożenić pokazuje, jak trudno być asertywnym,
gdy obowiązują XIX-wieczne konwenanse. Zaplanowane w tajemnicy swaty pełne są
zabawnych zdarzeń, ale obnażają ludzkie słabości, próżność i hipokryzję. I choć aktorzy
wcielają się w role w kostiumach z epoki, przypominają, że młodość, niezależnie od czasów,
ma ogromną siłę, która na przekór temu co wypada, pozwala dokonywać wyborów zgodnych
z tym co dyktuje nam serce. Sztuka pokazywana z powodzeniem m.in. w Otwocku i
Wieliszewie.
Spektakle okazały się wielkim sukcesem. Każde wystawienie miało pełną widownię, co jest
dużym osiągnięciem jak na teatr amatorski.
Projekty te zostały zrealizowane przy ogromnym wsparciu legionowskiego MOKu.
Noc Kultury 2015
LegionowoLiveArt było współorganizatorem organizowanej po raz pierwszy w Legionowie
NOCY KULTURY. Podczas jednej wybranej nocy, każdy mieszkaniec mógł brać udział w
kulturalnych wydarzeniach tworzonych przez różne instytucje. Były to m.in. ciekawe
wystawy, prezentacje, akcje fotograficzne, strefa gier, warsztaty kaligraficzne i drukarskie,
fotobudka, występy zespołów, zajęcia ceramiczne i plastyczne, pokaz baletowy, spektakle
teatralne, warsztaty malarskie oraz kino samochodowe.
Kultura Nie Boli
Cykl autorskich audycji radiowych na antenie radia Hobby 89,4 FM (Warszawa i północne
Mazowsze). Audycje emitowane były w cyklu tygodniowym od października 2015 r. do maja
2016 r. Zapraszani byli ciekawi goście, było sporo muzyki i recenzji. Mikołaj i Magda
zapraszali na swoje subiektywne, kulturalne podwórko w myśl hasła: kultura nie boli! W tej
chwili projekt działa w oparciu o portal społecznościowy Facebook.
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