
17 lutego 2013r. o godz. 18.00 w Domu Środowisk Twórczych w Kielcach wyst ąpi Maciej Balcar z 

towarzyszeniem krakowskiej formacji NIE-BO. Wokalist a legendarnej grupy D ŻEM zagra w kieleckim 

Pałacyku po raz trzeci, tym razem w ramach trasy LI VE TRAX Tour prezentuj ąc utwory z autorskiej 

płyty jak równie ż znakomite covery wybitnych twórców muzyki rockowej . 

Maciej Balcar na co dzień kojarzony  przede wszystkim jako wokalista legendy polskiego bluesa - zespołu 

Dżem, jest także kompozytorem, autorem tekstów, aktorem filmowym, teatralnym, artystą scen 

musicalowych („Jesus Christ Superstar”, „Rent”, „Krzyżacy”)  i trzeba przyznać, że niezwykle 

zapracowanym człowiekiem. Gdy tylko znajduje czas w przerwach koncertowania z Dżemem niemal 

natychmiast z muzykami zespołu Nie-bo wyruszają w trasę. Grają z autentycznej przyjemności i pasji, na 

scenie doskonale się uzupełniając. Współpraca ta zaowocowała 2 lata temu płytą „Ogień i Woda”, a także  

wspólnym koncertowaniem w ramach którego muzycy odwiedzili kilkadziesiąt miast. Dla fanów rocka, 

gitarowych brzmień, spontanicznych improwizacji koncerty te były nie lada gratką, a przede wszystkim 

nastrojową, muzyczną ucztą i zabawą, która tworzyła się po obydwu stronach sceny. Doskonałe przyjęcie 

ze strony publiczności przyniosły dwupłytowy zapis koncertowych poczynań muzyków pod nazwą „Live 

Trax 12” będący swoistą kontynuacją studyjnego albumu „Ogień i Woda”, ale wzbogaconą o utwory  z 

repertuaru m.in.  Dave Matthews Band, czy Beth Hart – amerykańskiej wokalistki, z którą Maciej Balcar miał 

okazje występować. Mocny, silny głos Macieja Balcara pozwala mu śmiało mierzyć się z największymi i 

najlepszymi - wykonywał  utwory z repertuaru m.in.: Tadeusz Nalepy, Czesława Niemena, Bogusława 

Meca, Krzysztofa Klenczona, Pink Floyd, Suzanne Vega, Petera Gabriela, czy Erica Claptona. Świetne 

warunki wokalne, charyzma w połączeniu z najwyższej jakości umiejętnościami muzycznymi członków 

zespołu przynoszą wyśmienitą, kilkugodzinną mieszankę rocka, bluesa, jazzu, funky czy soulu i przenoszą 

publiczność w klimaty muzyczne, których coraz trudniej szukać, choćby w rozgłośniach radiowych. 

Zapraszamy do wspólnego szukania i słuchania w niedzielę 17 lutego 2013r., o godz. 18.00 (DŚT 

„Pałacyk”, ul. Zamkowa 5)!!! 

Maciej Balcar – wokal, gitara 

Zespół NIE-BO 

Robert Lubera – gitara, wokal 

Piotr „Quentin” Wojtanowski – gitara basowa, wokal 

Krzysztof „Flipper” Krupa – perkusja, 

Maciej Mąka – gitara 

Bilety do nabycia w:  

Polskie Biuro Turystyczne (dawny ORBIS) – przedsprzedaż: 25zł, w dniu koncertu 30zł 

Szczegółowe informacje i rezerwacja biletów: Agencja Q-ART 503 131 364 


