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    1. (live at Off Festival 2007)  2. (live at Off Festival 2007)  3. Horses from Shellville (live at Off
Festival 2007)  4. Mathematix (live at Off Festival 2007)  5. (live at Off Festival 2007)  6. (live at
Off Festival 2007)    Michał Pydo (vocals, guitar)  Adam Jedynak (bass)  Mariusz Lesniewski
(drums)    

 

  

Jedna z największych polskich nadziei muzycznych.

  

Hatifnats to Michał Pydo (wokal, gitara), Mariusz Lesniewski (perskusja) oraz Adam Jedynak
(bas). Jako miejsce powstania podają ulicę Chłodną w Warszawie, a jako datę koniec 2006
roku. Grają więc krótko, ale od samego początku zaskakiwali niezwykłą dojrzałością muzyczną.
Ich premierowy materiał nagrany w marcu 2007 nikogo nie pozostawił obojętnym. Zarówno
dziennikarze, jak i zwykli odbiorcy, zauważyli ogromny potencjał drzemiący w tych trzech
muzykach. Niezwykle barwne przestrzenne kompozycje i charakterytyczny wysoki, melodyjny
głos wokalisty zwróciły powszechną uwagę. łos wokalisty zwróciły powszechną uwagę. W ich
muzyce dają się słyszeć inspiracje twórczością The Cure, Cocteau Twins, Radiohead czy The
Arcade Fire.

  

"I wierzcie albo i nie, ale wszystko wskazuje na to, że to właśnie oni już za chwilę będą
wyznaczać standardy tego, co modne, wyprzedzając o krok zapowiadaną na Wyspach
reaktywację nurtu shoegaze." R.Rejowski/Machina

  

Wyjątkowość Hatifnats dostrzegło też jury konkursu "Mała Scena Off", dzięki czemu trio zagrało
na dużej OFF Festival 2007. Nagranie Hatifnats „Mathematix" trafiło na składankę „Ofensywa 2"
(Polskie Radio, 2007), a na początku 2008 zespół odebrał z rąk Artura Rojka "Szczotę 2007",
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nagrodę przyznawaną przez redakcję Trójkowej audycji "Offensywa" i zagrał ekskluzywny
koncert w studio im. Agnieszki Osieckiej obok grup CKOD i Muchy. --- 2009.off-festival.pl
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