Koncert
ELECTRIC
LIGHT
ORCHESTRA w Polsce, w Dolinie
Charlotty. Support – The Bootels. 12
lipca 2017 r.
Dolina Charlotty to duży obszar rekreacyjno-wypoczynkowy znajdujący się
obok wsi Gałęzinowo nad jeziorem Zamełowskim, niedaleko Słupska, blisko
nadmorskich plaż w okolicach Ustki. Od 2007 roku odbywają się tu wielkie
rockowe festiwale, na które przyjażdżają gwiazdy światowych scen. W tym
roku w Dolinie Charlotty odbędzie się już 11 Festiwal Legend Rocka, a
bohaterem będzie zespół The Orchestra starring former members of Electric
Light Orchestra.

THE ORCHESTRA
starring
former
members
of
ELECTRIC LIGHT
ORCHESTRA

Od 17 lat The ORCHESTRA koncertuje na całym świecie grając porywające wersje
niezapomnianych przebojów wylansowanych przez Electric Light Orchestra.
Założyciel zespołu wokalista i gitarzysta Jeff Lynne rozwiązał ELO w 1986 r. Wtedy
też jego partner, perkusista Bev Bevan powołał do życia ELO Part II, które po jego
odejściu w 1999 r przybrało ze względów prawnych nazwę THE ORCHESTRA.
Grupa ELO sprzedała ponad 50 mln płyt na całym świecie, miała 20 przebojów na
liście Top 20 w Anglii i 15 hitów Top 20 na liście magazynu Billboard w USA.
„Can’t Get It Out of My Head”, „Evil Woman”, „Strange Magic”, „Livin’ Thing”,
„Telephone Line”, „Rockaria!””Turn to Stone”, „Sweet Talkin’ Woman”, „Mr. Blue
Sky” „Shine a Little Love”, „Last Train to London”, „Confusion” oraz największy hit
ELO czyli „Don’t Bring Me Down” to podstawa koncertowego repertuaru THE
ORCHESTRA. Wszystkie te ulubione przeboje będzie można wreszcie usłyszeć po
raz pierwszy w Polsce w oryginalnej wersji w Charlottcie.

W skład zespołu wchodzą:
Mik Kaminski – członek ELO i ELO Part II grający na słynnych skrzypcach „Blue
Violin”
Louis Clark – członek ELO i ELO Part II uchodzący za mistrza orkiestrowych
instrumentów klawiszowych
Eric Troyer – członek ELO Part II, wokal, instrumenty klawiszowe, gitara
Parthenon Huxley – członek ELO Part II, gitara, wokal
Gordon Townsend – członek ELO Part II, perkusja
Glen Burtnik – członek ELO Part II, wokal, bas

Jako support 12 lipca zagra zespół
The Bootels
Zespół powstał w 2005 r. w Łodzi. Grupa została stworzona przez gitarzystę Piotra
Jełowickiego. basistę Zbyszka Frankowskiego, perkusistę Andrzeja Żukiewicza oraz
gitarzystę Wiktora Daraszkiewicza. Impulsem była miłość do muzyki Beatlesów.
Dlatego członkowie The Bootels porozumieli się błyskawicznie i zaczęli grać piosenki
słynnej czwórki. Grać tak, aby zachować ich ducha, ale jednocześnie dodać coś od
siebie i sprawić, żeby mające po kilkadziesiąt lat utwory, brzmiały współcześnie.
Bootelsi przearanżowali je w mistrzowski sposób: pozostawili m.in.
charakterystyczne harmonie wokalne, ale dodali sporo gitarowego zgiełku i
metalowej mocy. Sięgnęli po znakomite instrumenty i wzmacniacze z lat 60. i 70., ale

korzystają też z nowinek technicznych. Połączenie feelingu i czadu, tradycji i
nowoczesności dało w ich wykonaniu świetne efekty. Od pierwszych taktów słychać
w tych nagraniach style Beatlesów i… Bootelsów. Łodzianie zmierzyli się z legendą
chłopców z Liverpoolu, bo jak twierdzą, twórczość Johna, Paula, Georga i Ringo jest
wieczna. Trzeba jednak dodać, że The Bootels to już także legenda. Legenda
muzyków, którzy tworzyli historię polskiego rocka, a teraz spotkali się w łódzkiej
supergrupie. Ich biografiami można by obdzielić kilka kapel. Grający na gitarze
basowej i śpiewający Zbigniew Frankowski w latach 60. grał w zespołach: Bardowie,
Cykady, Śliwki i Vox Gentis (w duecie z Markiem Jackowskim, później liderem
Maanam). Sukces osiągnął z grupą Quorum śpiewając piosenkę „Ach co to był za
ślub” (I miejsce na festiwalu w Opolu 1970). Później występował w zespole Anawa z
Markiem Grechutą, a następnie z Andrzejem Zauchą. Od 1974 r. akompaniował
Maryli Rodowicz (m.in. „Kolorowe jarmarki” i „Remedium”).
Obecny skład zespołu to: Zbigniew Frankowski (gitara basowa, wokal), Andrzej
Żukiewicz (Perkusja, wokal), Piotr Jełowicki (gitara, wokal), Zbigniew Danielewicz
(klawisze, wokal). Debiut sceniczny tego składu odbył się 23 października 2009 w
Filharmonii Łódzkiej.

Zespół The Bootels jest posiadaczem certyfikatu wydanego
przez właścicieli klubu The Cavern, potwierdzającego wysoki
poziom w reprezentowaniu muzyki beatlesowskiej na świecie.
Culture Avenue przygotowuje rozmowę z założycielem The Bootels –
Piotrem Jełowickim.
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