
 
 
 
BELTAINE to jeden z najciekawszych zespołów polskiej sceny folkowej.  
Swoje niepowtarzalne brzmienie BELTAINE osiągnął dzięki szczególnej umiejętności 
łączenia tradycyjnej muzyki celtyckiej z muzyka współczesna.   
 
„Grupa utalentowanych muzyków pozwala sobie na muzyczne eskapady w rejony znane tylko współczesnej 
muzyce popularnej. To właśnie jest najbardziej charakterystyczne w twórczości Beltaine, bycie poza stylistyczną 
klamrą. Umiejętność zacierania granic pomiędzy folkowo-celtyckim brzmieniem a współczesnymi trendami w 
muzyce szczególnie sprawdza się w występach na żywo przed publicznością”. 
 
Swój styl zespół zawdzięcza także niezwykle bogatemu instrumentarium, na które składają się charakterystyczne 
dla muzyki Irlandii, Bretanii i Galicji instrumenty, takie jak: skrzypce, irish bouzouki, mandolina, whistle, 
bodhran, akordeon, bombarda, galician bagpipes czy uilleann pipes. Całość dopełniają nieczęsto spotykane 
instrumenty perkusyjne: tabla, cajon, darabuka, djembe oraz instrumenty bliskie muzyce rozrywkowej, czyli 
perkusja, gitara basowa oraz gitara elektryczna. 
 

W 2011 roku grupa Beltaine otrzymała nagrodę „Irish Music Award”  w kategorii 
Top Celtic Rock Band przyznawaną przez American Irish Association. 

 
 
Ważniejsze koncerty: 
 

• Montreal Tall Ships Races (Kanada 2012) 
• Pittsburgh Irish Festival (USA 2012) 
• Shetland Folk Festival (Szetlandy, Szkocja 2011) 
• Ollin Kan Festival (Meksyk 2009) 
• Rainforest World Music Festival (Malezja 2008) 
• Tom de Festa (Portugalia 2008) 
• Guinness Irish Festival (Szwajcaria, 2008) 
• Celtica Festival (Włochy 2006 oraz 2007) 
• Patrimoine Vivant festival (Francja 2009) 
• Celtivales (Francja 2007) 
• Triskell Festival (Włochy 2008) 
• Radiowa Trójka - Studio im.Agnieszki Osieckiej (Polska 2008) 
• International Hanza Festival (Litwa 2011) 
• Suklegos Festival (Litwa 2010) 
• Nova Aria Celtic Festival (Włochy 2008) 
• Bustofolk Festival (Włochy 2007) 
• Festiwal Beltine (Czechy 2006,2010) 
• Ethno-jazz Festival (Mołdawia 2005) 
• Przystanek Woodstock (Polska 2005) 
• Festiwal Beltine (Słowacja 2005) 
• Festiwal Folkovy Kvitek (Czechy 2005) 
• FKC w Dowspudzie (Polska 2003) 
• Zamek Festiwal (Polska 2003-2008) 
• Maj Music Festiwal (Polska 2006 i 2007) 

 
 
 
 
 



 
 
Zespół tworzą: 
ADAM ROMA ŃSKI – skrzypce, 
GRZEGORZ CHUDY – whistle, wokal, akordeon, bombarda, bansuri 
JAN GAŁCZEWSKI – irish bouzouki, irish banjo, bodhr an, gitara elektryczna, dudy gaita, 
JAN KUBEK – tabla, darabuka, djembe, cajon, instrumenty perkusyjne, 
ŁUKASZ KULESZA – gitara akustyczna, 
BARTEK DUDEK – gitara basowa, 
MATEUSZ SOPATA – perkusja, 
 
 
 
 
Dyskografia: 
 
„Rockhill”  2004; (tytuł Folkowej Płyty Roku 2004 w plebiscycie Polskiego Radia)  
„KoncenTrad.”  2007; (tytuł Folkowej Płyty Roku 2007 w plebiscycie Polskiego Radia) 
„Tríú” 2010; (tytuł Folkowej Płyty Roku 2010 w plebiscycie Polskiego Radia) 
„Live”  2011; 

 
 

www.myspace.com/beltainepoland * www.beltaine.pl 
www.youtube.com/watch?v=udfB4svdOII 

 


