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Zabili Mi Żółwia – Uczucia w Promocji (2006)

  

    1. Uczucia w promocji  2. King-Kong  3. Wiosna  4. Jaracz  5. Sklep ze snami  6. Jada na
plaża  7. Dlaczego  8. Barykady  9. Żywioł głupca  10. Tratwa  11. Życie jak dym  12. Mała
armia  13. W murach spalonego miasta  14. Dezerter  15. Naloty    Muzycy:      Jakub
Wieczorek – gitara      Michał Wojnar – śpiew      Wojtek Homa – akordeon      Przemek Danel –
perkusja      Dominik Barnaś – gitara basowa    

 

  

Zespół powstał w połowie 1997 roku w małej miejscowości koło Bielska-Białej -
Mazańcowicach. Został założony przez grupę przyjaciół, których połączyła wspólna pasja
grania muzyki. Pierwszym koncertem zespołu był występ w Szkole Podstawowej w
Mazańcowicach w maju 1999 roku. Po zagraniu przez grupę kilkunastu koncertów gitarzystę
2000 roku gitarzystę Szymona Taranowskiego zastąpił Kuba Wieczorek. Mniej więcej w tym też
czasie do zespołu dołączył Wojtek Homa, wprowadzając do zespołu nowy instrument -
akordeon. Zespół gra muzykę, której nie da się jednoznacznie "zaszufladkować" w konkretnym
gatunku muzyki - muzycy łączą ze sobą dźwięki muzyki ska, reggae oraz punk, co w praktyce
daje całkiem ciekawy efekt. W październiku 1999 roku Zabili Mi Żółwia po raz pierwszy
zarejestrował swój materiał (co prawda bardzo prostymi technikami), tworząc tym samym
pierwsze demo, na którym znalazły się m.in. utwory: Kwiatek, Być człowiekiem, Serce Ogrodu,
Starzec. W lutym 2001 został nagrany półprofesjonalnie materiał "Akt I". W listopadzie 2004
menadżerem zespołu zostaje Jarek Czulak,z którego pomocą znacznie zwiększyła się
częstotliwość i zasięg grania koncertów. OBECNIE TRWA TRASA KONCERTOWA
PROMUJĄCA PŁYTĘ “UCZUCIA W PROMOCJI” w której współuczestniczą m.in. AKURAT i
FARBEN LEHRE --- wsm.serpent.pl
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