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Koncert zespołu Internal Quiet w Studiu M im. SBB już
16.11 – zarezerwuj bezpłatne zaproszenie!
Intrygująca muzyka z pogranicza hard rocka, klasycznego metalu, melodic rock/AOR z domieszką
rocka progresywnego o gęstym brzmieniu gitar i sekcji rytmicznej wspartych nietuzinkowym
wokalem zawładnie Studiem M im. SBB! Na deskach studia muzycznego Radia Opole wystąpi
zespół Internal Quiet w ramach trasy koncertowej z płytą 'When The Rain Comes Down'.
Kapela powstała w maju 2011 roku w Aleksandrowie Łódzkim z inicjatywy Sławomira Papisa i
Andrzeja Kostrzewy. Zespół ma na swoim koncie liczne koncerty i prestiżowe festiwale, które
zagrał wspólnie z takimi zespołami jak Turbo, Hunter, Virgin Snatch, Mech i Riverside. Teraz
przyszedł czas na występ w Radiu Opole! <br /> <br /> <span style="font-weight: bold;">
Początek koncertu zespołu Internal Quiet 16.11.2018 r. (piątek) o godz. 20:00</span>. Pierwsza
godzina wydarzenia będzie transmitowana w audycji „Rewiry kultury”, a jeszcze przed samym
koncertem artyści pojawią się w audycji „Dobre Granie”. Bezpłatne zaproszenia można
rezerwować (od godz. 8:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku) telefonicznie pod numerem: <i
class="fa fa-phone"> </i><span style="font-weight: bold;">77/40 13 431</span> lub
mailowo:<a href="mailto:koncert.studio@radio.opole.pl" target="_blank" title="Zarezerwuj
bezpłatne zaproszenie na koncert zespołu Internal Quiet!"><i class="fa fa-envelope-o">
</i>koncert.studio@radio.opole.pl</a>.<br /> <br /> Zespół Internal Quiet czerpie inspiracje i
energię z amerykańskiej i europejskiej sceny hard’n’heavy, NWOBHM i progressive power spod
znaku Stratovarius, Queensrÿche, Crimson Glory, Saxon, Iron Maiden, Judas Priest, Pretty Maids z
jednoczesnym naciskiem na zachowanie dojrzałości i oryginalności własnych pomysłów
muzyczno-aranżacyjnych. <h4> <div style="text-align: center;">Zespół Internal Quiet 2018
występuje w składzie:</div></h4> <ul> <li>Sławomir Papis – gitary,</li> <li>Dominik Kalisz –
gitary, </li> <li>Mateusz Stołowski – bas,</li> <li>Paweł Lachowicz – perkusja,</li> <li>Maciej
„Rocker” Wróblewski – wokal. </li> </ul>Więcej informacji o zespole Internal Quiet można
znaleźć na <a href="http://internalquiet.com/" target="_blank" title="Przejdź na stronę zespołu i
dowiedz się więcej o kapeli!">stronie zespołu</a> oraz na <a
href="https://www.facebook.com/internalquietfanpage" target="_blank" title="Odwiedź profil
grupy Internal Quiet!">profilu grupy na Facebooku</a>. <br /> <br /> Kolejny najbliższy koncert
w Studiu M im. SBB odbędzie się 7 grudnia – szczegóły wkrótce.

