
NIE-BO&Maciej Balcar 
 
18 czerwca na Scenie Letniej Domu Środowisk Twórczych wystąpi krakowska 
grupa NIE-BO z gościnnym udziałem Macieja Balcara. 

Założycielem zespołu Nie-bo jest Robert Lubera, kompozytor, autor tekstów i  
producent muzyczny współpracujący m.in. z Robertem Gawlińskim. W skład 
zespołu wchodzą: Kris "Flipper" Krupa (perkusja), Piotr "Quentin" 
Wojtanowski (bas) i Jean Lubera (voc.). Ich koncerty w krakowskich klubach 
zawsze cieszą się entuzjastycznym przyjęciem i zawsze przyciągają nadkomplet 
publiczności, która zwykle nie daje muzykom zejść ze sceny. Grają z 
autentycznej przyjemności. Szczególnie nieskrywaną radość bycia na scenie 
uosabia  jedyna kobieta w zespole – Jean. Obdarzona mocnym i 
charyzmatycznym wokalem, jawi się jako niezwykle obiecująca wokalistka (z 
pewnością będzie o niej głośno)! 

Z zespołem NIE-BO gościnnie koncertuje wielu znanych muzyków m.in.: 
Maciej Maleńczuk, Ewelina Flinta, Piotr Nalepa. W Kielcach z krakowską 
formacją wystąpi, na co dzień śpiewający z kultowym zespołem Dżem - Maciej 
Balcar. 

Bardzo dobre warunki wokalne Balcara  w połączeniu z najwyższej jakości 
umiejętnościami muzycznymi członków zespołu przynoszą mocną, 
kilkugodzinną, mieszankę rocka, bluesa, jazzu, funky czy soulu i przenoszą 
publiczność w klimaty muzyczne, których coraz trudniej szukać, choćby w  
rozgłośniach radiowych. Współpraca muzyków grupy NIE-BO i Macieja 
Balcara zaowocuje w tym roku wspólnym krążkiem zawierającym ich autorskie 
kompozycje. Album będzie jednocześnie pierwszą od 10 lat, i wyczekiwaną 
przez fanów solową płytą wokalisty Dżemu! 
NIE-BO to autorskie piosenki, ale i śmiało można napisać mistrzowskie (!) 
wykonania utworów granych przez legendy historii muzyki m.in. Dave’a 
Matthews’a, Carlos’a Santany, The Beatles, Eric’a Clapton’a, The Doors, 
Jimi’ego Hendrix’a, Bob’a Marley’a, Prince’a, James’a Brown’a, Peter’a 
Gabriela, Czesława Niemena czy też Tadeusza Nalepy. W Kielcach usłyszymy 
m.in. „Proud Mary”, „My nam is Luka”, „Mercy Street”, „What you are”, „Am I 
losing you”, „Cocaine”, „Knockin' on heavens door” Shoock me all night long”, 
Wooden Jesus, Give me all your lovin” i wiele wiele innych ulubionych 
utworów członków zespołu. 
 

Zapraszamy wszystkich entuzjastów dobrego grania!!!!!!   
 

18 czerwca godz. 20:00, Scena Letnia DŚT PałacykBilety: 20 zł do nabycia 
w DŚT Pałacyk!!!! Szczegółowe informacje: 503-131-364 

 


