
 
 

 

 

 

Inauguracja Lubelskich Dni Kultury Studenckiej – Scena Miasta 
 
 
Prezydent Miasta Lublin zaprasza na koncert „Scena Miasta”, który zainauguruje 
majowe wydarzenia odbywaj ące si ę w ramach Lubelskich Dni Kultury Studenckiej. 
Gwarancj ą urozmaiconego i z pewno ścią wysokiego poziomu imprezy, b ędą polskie 
gwiazdy muzycznej sceny: Mela Koteluk, Pezet, Abrad ab, Rotten Bark, Power of 
Trinity oraz Hey. Koncert odb ędzie si ę 8 maja br. na Błoniach pod lubelskim 
Zamkiem. Rozpocznie si ę około godziny 17. Patronat medialny nad wydarzeniem 
objął Program Czwarty Polskiego Radia oraz Akademickie Radio Centrum. 
 
 
Zaproszeni do współpracy artyści różnią się prezentowanym przez siebie stylem 
muzycznym. Przekrój artystyczny od indie pop, muzykę alternatywną, hip – hop, rap, 
poprzez reggae i rock sprawią, że każdy uczestnik koncertu znajdzie coś dla siebie.  
 
Wstęp na koncert jest bezpłatny. Jak co roku, impreza będzie przygotowana tak, by 
spełniać najwyższe wymogi bezpieczeństwa. Oprócz Policji nad bawiącymi się 
uczestnikami czuwać będzie profesjonalna firma ochroniarska. W pogotowiu będą także 
służby medyczne.  
 
 
 
*** 
 
MELA KOTELUK  
 
Wokalistka i autorka tekstów. W 2012 r. wydała swoją pierwszą płytę pt. „Spadochron”, którą 
okrzyknięto jednym z najgłośniejszych debiutów ubiegłego roku. Muzyka Meli wypada z szufladek, jest 
poetycko, ale zadziornie, lirycznie ale rockowo.  
Podczas jesiennej trasy 2012 promującej album "Spadochron" zespół zagrał trzydzieści koncertów w 
większych i mniejszych miastach w całej Polsce, szczelnie wypełniając sale koncertowe. 
Mela jest również inicjatorką akcji wspierającej żywe granie "Nie bądź dźwiękoszczelny", a także 
laureatką Nagrody Artystycznej Miasta Torunia im. Grzegorza Ciechowskiego i plebiscytu "Ale Sztuka". 
Piosenki "Melodia ulotna", "Wolna", "Działać bez działania" zyskały dużą popularność i są stale 
rozgrywane m.in. w radiowej Trójce czy rozgłośni Eska Rock. 
 
 
PEZET 
 
Pezet jest twórcą kultowych na polskiej scenie hip-hopowej albumów i singli. Na koncie ma trzy płyty 
nagrane jako Płomień 81 dwie stworzone wspólnie z Mikołajem „Noonem” Bugajakiem, dwa albumy 
solowe, oraz płytę nagraną wspólnie z bratem – Małolatem.  
Jest autorem klasycznych pozycji polskiego rapu – „Seniorita”, „Ukryty w mieście krzyk”, „Gdyby miało 
nie być jutra” czy „Noc i dzień” to tylko niektóre z jego utworów znanych przez rzesze fanów.  
Za wydany w 2004 roku album "Muzyka poważna”, zrealizowany z Noonem, Pezet uzyskał nominację 
do nagrody polskiego przemysłu fonograficznego Fryderyka w kategorii Album Roku HIP-HOP / R&B. 



 
 

 

 

 

Kolejną nominację otrzymał za solowy album pt. "Muzyka rozrywkowa” (2007). Płyta, nagrana wspólnie 
z bratem Małolatem, „Dziś w moim mieście” z października 2010 osiągnęła status złotej. 
Płyta wydana w 2012 r. pn. „Radio Pezet” jest inspirowana sceną brytyjską, muzyką grime i dubstepem, 
ale przede wszystkim jest potężną dawką świetnego rapu.  
 
ABRADAB  
 
Kiedy w połowie lat dziewięćdziesiątych objawił się hardcore psycho-rap, polska scena muzyczna 
przeżyła trzęsienie ziemi. Jednym z ludzi, którzy odpowiadają za tę muzyczną rewolucję, jest AbradAb 
– współtwórca hardcore psycho-rapu i jeden z założycieli formacji rapowej Kaliber 44.  
Solowe wcielenie AbradAba to także nowa stylistyka: hip-hop z domieszkami przeróżnych stylów, z 
wyraźnymi wpływami funku oraz reggae. Zniknęły charakterystyczne dla Kalibra 44 mroczne brzmienia, 
pozostał oryginalny styl i przemyślane teksty.  
Artysta wydał pięć solowych albumów: Czerwony Album (2004), Emisja Spalin (2005), Ostatni poziom 
kontroli (2008),Abradabig (2010), ExtraVertik (2012). 
Abradab nieprzerwanie koncertuje dając występy na terenie całego kraju a oraz za granicą m.in. w 
USA, Anglii, Irlandii, Niemczech, Czechach czy Francji. 
 
ROTTEN BARK  
 
Młody zespół grający optymistyczną i przebojową muzykę, doskonale przyjmowaną przez ludzi na 
koncertach. Finaliści pierwszej edycji programu Must Be The Music . Zagrali kiladziesiąt koncertów 
(między innymi Coke Live Festival 2010, TopTrendy 2011, Rock in Summer, Red Bull Tour Bus, Miss 
Supranational 2011, Microsoft „My Place. Friends Invited”). Ich utwory są dostrzegane zarówno przez 
polskie stacje radiowe i TV, jak zagraniczne: jeden z utworów został wykorzystany w ścieżce 
dźwiękowej serialu Next Stop for Charlie w Showtime TV. Zespół wydał jeden album - „Stuck In Here” 
oraz dwa single: „Womanman” oraz „Nie mów nic”. 
 
POWER OF TRINITY  
 
Power Of Trinity wytworzył swój oryginalny styl oparty na łączeniu rzeczy na pozór bardzo od siebie 
odległych. Muzycy mieszają mocne surowe, rockowe riffy z dubstepem oraz elementami 
charakterystycznymi dla muzyki reggae, przywołując na myśl dokonania mistrzów mieszania gatunków 
w rodzaju The Clash czy Police. 
Album „Loccomotiv” trafił do sklepów jesienią 2011 i od tamtej pory wciąż zdobywa nowych słuchaczy. 
Singiel "Chodź ze mną" jak burza podbił playlisty m.in. Eski Rock, Antyradia i Trójki. Klip do tego utworu 
obejrzało ponad milion osób. 
Wysoką formę koncertową zespołu potwierdziły znakomite występy m.in. na festiwalach: Orange 
Warsaw Festiwal, Impast Fest, Rock in Wrocław czy też Jarocin Festiwal gdzie grup zdobyła nagrodę 
publiczności. 
 
 
HEY 
 
Hey to jeden z najważniejszych polskich zespołów rockowych. Od 1992 r. ich twórczość, znakomite 
kompozycje opatrzone poruszającymi i szczerymi tekstami Katarzyny Nosowskiej, szybko zjednała 
sobie publiczność.  
Pierwsza płyta Hey’a „Fire” wydana w 1993 r. jest dziś jedną z najmocniejszych pozycji kanonu polskich 
albumów rockowych. Kolejne studyjne wydawnictwa Hey’a to min. : „Ho!” (1994), „Heledore” (EP, 
1995), „?” (1995), „Karma” (1997) oraz „Hey” (1999), „[sic!]” (2001), „music, music” (2003), 
„Echosystem” (2005), „Miłość! Uwaga! Ratunku! Pomocy!” (2009), „Do Rycerzy, do Szlachty, do 



 
 

 

 

 

Mieszczan” (2012). 
Wśród wielu nagród, jakie zespół otrzymał, muzycy bardzo sobie cenią „Złotego Bączka”, którego 
otrzymali na Przystanku Woodstock za najlepszy koncert na festiwalu w 2004 r. Wyboru dokonali 
uczestnicy imprezy. Warto również wspomnieć, że Hey i Katarzyna są najczęściej nominowanymi 
artystami w historii nagród Fryderyk, a zdobyli ich w sumie 23!  

 
 
 
 
 
 
 

Kolejność wystąpień 
 

Start 17.00 

 

- Mela Koteluk 

- Pezet 

- Abradab 

- Rotten Bark 

- Power of Trinity 

- Hey 


