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    1  Wstęp    2  Fanatycy    3  Raus    4  Mowa Trawa    5  Pies Darwina    6  Amnestia    7 
Dwa Wilki    8  Za Wolność    9  Gdzie Ty Jesteś?    10  3000 Świń    11  Niezalogowany    12 
Hymn    13  Autystyczny    14  Wręczenie "Złotego Bączka"    15  W Ciemności    16  Od Zera   
17  Niespodziewane Zakończenie    Robert Friedrich "Litza" - guitar, vocals  Robert Drężek
"Drężmak" - backing vocals, guitar  Przemysław Frencel "Hans" - vocals  Krzysztof Kmiecik -
bass, backing vocals  Tomasz Krzyżaniak "Krzyżyk" - drums   +  Aleksandra Mielińska
"Acidolka" - horn  Jerzy Owsiak - guitar  Paweł Paczkowski "Deep" - vocals  Anna Witczak -
vocals    

 

  

Złoty Bączek to nagroda publiczności Przystanku Woodstock za najlepszy koncert festiwalu.
Pierwszy raz nagrodę wręczaliśmy jesienią 1995 roku, kiedy nagradzaliśmy zespoły Quo Vadis i
Orkiestra Na Zdrowie za ich niezapomniane występy na pierwszym Przystanku, który odbył się
latem tego roku. W plebiscycie liczą się wyłącznie głosy publiczności. Z roku na rok jest ich
coraz więcej, w roku 2012 odnotowaliśmy rekordową ilość - ponad 70 tysięcy! Wyjątkowo
postanowiliśmy wydać dwie płyty z koncertami Luxtorpedy jedna po drugiej. 2011 rok to ich
rewelacyjny koncert jako laureata Eliminacji na Przystanek, które organizujemy wraz z Fabryką
Zespołów. W czasie tego występu zespół zaprezentował materiał z debiutanckiej płyty. Drugi
ich występ i drugie wydawnictwo DVD to już miks utworów z obu płyt studyjnych kapeli i
nagroda. To pokazuje jak ogromną siłą jest dzisiaj Litza i jego ekipa, jak bardzo potrafili
zaskoczyć swoją muzyczną aktywnością i jak wręcz wstrząsnął publicznością nocny koncert
obfitujący w niezwykłe momenty, niezwykły przekaz i niezwykły kolor. Kilkusettysięczna
widownia swoimi światełkami nadawała kolor temu widowisku i bez przesady można stwierdzić,
że Luxtorpeda dzisiaj to jedyna kapela, która na przestrzeni dwóch lat z pełnym sukcesem
potrafiła podbić serca fanów kilkoma wydawnictwami płytowymi. Słuchając ich możemy
powiedzieć- polski rock ma się dobrze, a nawet bardzo dobrze! ---empik.com
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