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Beltaine po raz trzeci - premiera albumu „Tríú” 

 

15 maja 2010 na półki dobrych sklepów muzyczny trafił najnowszy krążek Beltaine - jednego 
z najciekawszych folkowych zespołów w Polsce. Za sprawą „Tríú”, muzycy po raz kolejny 

udowadniają, jak niewyczerpanym źródłem inspiracji jest dla nich muzyka celtycka. Nowy 
album to płynne przejścia pomiędzy tradycyjnym folkowym brzmieniem a najbardziej 
współczesnymi gatunkami muzyki popularnej.  

 

„Tríú” czyli „Trzecia”. Choć tytuł zaczerpnięty został z języka 

irlandzkiego, to trzeci album w karierze Beltaine w jeszcze większym 

stopniu, niż dwa poprzednie wydawnictwa, wybiega poza ramy muzyki 

celtyckiej. Muzyka irlandzka i bretońska stanowi w przypadku „Tríú” 

jedynie bazę dla wycieczek w stronę zdecydowanie współczesnych 

gatunków muzycznych. Trzecia płyta Beltaine jest dowodem na to, że 

muzycy z dużą swobodą traktują utarte schematy i potrafią doskonale 

bawić się muzyką, eksperymentując z dźwiękiem. Tradycyjne melodie 

są dla nich punktem wyjścia do rozwijania własnego stylu –bazą do tego,  by pokazać jak  tę muzykę 

odbierają i czują.  Stąd też obok tradycyjnych melodii na krążku słychać różnorodne inspiracje, 

chociażby muzyką funk czy nawet hip-hopem. 

 

Nagrania dokonano w 7-osobowym składzie: Adam Romański - 

skrzypce, Grzegorz Chudy – low whistle, wokal, akordeon, 

bombarda, Łukasz Kulesza – gitara akustyczna, Bartłomiej Dudek 

– gitara basowa, Jan Kubek – tabla, cajon, djembe, timbales, Jan 

Gałczewski – irish bouzouki, gitara elektryczna, bodhran, banjo, 

gitara klasyczna, Mateusz Sopata – perkusja.  

 

Podobnie, jak w przypadku dwóch poprzednich albumów, muzycy zaprosili do studia gości. Tym 

razem na płycie Beltaine usłyszeć można – Marcina Wyrostka (akordeon), Zosię Bartoszewicz 

(wokal), Szymona Rzadkosza (skrecze) oraz Dominika Mietłę – trąbka. Produkcją i miksami zajęli 

się Jarosław Smak i Mariusz Dziurawiec – jedni z najbardziej uznanych w Polsce producentów na 

scenie undergroundowej, znani choćby ze współpracy z zespołami takimi jak Kapela Ze Wsi 

Warszawa, Vavamuffin, Masala Soundsystem czy Zion Train. 



 

Album „Tríú” jest trzecim w 8-letniej karierze wydawnictwem Beltaine. Dwa poprzednie - „Rockhill” 
(2004) i „KoncenTrad.”(2007), otrzymał prestiżowy tytuł „Folkowej Płyty Roku”, w plebiscycie 
współorganizowanym przez Polskie Radio – „Wirtu@lne Gęśle”. 

 

Więcej informacji o zespole: www.myspace.com/beltainepoland  *  www.beltaine.pl 

 

O zespole: 

BELTAINE to jeden z najciekawszych i najbardziej popularnych zespołów polskiej sceny folkowej.  
Swoje niepowtarzalne brzmienie osiągnął dzięki szczególnej umiejętności łączenia tradycyjnej muzyki 
celtyckiej z muzyką współczesną.   

„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”. 

Dodatkowych informacji udzielą: 

Łukasz Kulesza                                                                                                                                                        

e-mail: manager@beltaine.pl                                                                                                                                  

tel.: 0 505 150 225 

Monika Buła                                                                                                                                                              

e-mail: monika.bula@gmail.com                                                                                                                              

tel.: 0 607 267 013                    

 

 

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. 

http://www.myspace.com/beltainepoland
http://www.beltaine.pl
mailto:manager@beltaine.pl
mailto:monika.bula@gmail.com


 

Ważniejsze koncerty: 
 

 -     Ollin Kan International Festival, Meksyk 

 -     Rainforest World Music Festival, Malezja 

-     Guinness Irish Festival, Szwajcaria 

-     Tom de Festa, Portugalia 

-     Triskel Festival, Włochy 

 -     Celtivales, Francja 

 -     Bustofolk Festival, Włochy 

 -     Celtica Festival, Włochy 

- Ethno-jazz Festival, Mołdawia 

- Przystanek Woodstock, Polska  

- Festiwal Beltine, Czechy, Słowacja 

- Festiwal Folkovy Kvitek, Czechy 

- Festiwal Kultury Celtyckiej w Dowspudzie, Polska 

- Zamek Festiwal, Polska 

- Maj Music Festiwal, Polska 

 

Zespół tworzą: 

ADAM ROMAŃSKI – skrzypce, 

GRZEGORZ CHUDY – whistle, wokal, akordeon, bombarda, bansuri 

JAN GAŁCZEWSKI – irish bouzouki, irish banjo, bodhran, 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; 

 

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