HIGHWAY
– BLUES ROCKOWE TORNADO –
Muzyka zespołu to połączenie rocka lat 70 - tych, bluesa, boogie, oraz
country, a zespół Highway to autostrada, która łączy te wszystkie style
muzyczne w niepowtarzalną mieszankę i oferuje przejażdżkę na
najwyższych obrotach!!!
Zespół HIGHWAY pochodzi z Zabrza, ale muzycy obecnie go tworzący to ludzie
z całego Śląska. Zespół istnieje od lipca 2001 roku.
Muzyka zespołu Highway to pogranicze rocka, bluesa i country – styl określany
jako Southern Rock i mający swoje korzenie na południu USA. Sam zespół zwykł
nazywać swoją muzykę, jako Gruz n’ Roll, co wynika z brudnego „zagruzowanego”
vintage’owego stylu gry.
Zespół gra wyłącznie własną muzykę z własnymi autorskimi tekstami. Zespół
ma na koncie 6 wydawnictw płytowych (w tym jedno wydawnictwo DVD) oraz kilkaset
zagranych koncertów w kraju i za granicą.
Zespół występował na największych festiwalach bluesowych i rockowych w
kraju i za granicą (Stetson and Bourbon – Czechy, Jiżanska Noc – Czechy,
Olsztyńskie Noce Bluesowe, Blues Express, Lauba Pełno Bluesa, Bluestracje,
Festiwal Ryśka Riedla, Blues Nad Bobrem, Rock Autostrada, Kolej Na Blues, Okolice
Bluesa, Blues Nad Okszą, Festiwal Pawła Bergera, Harmojawka, Festiwal Wolnych
Ludzi, Chatka Blues Festiwal, Las, Woda i Blues, May Blues Meeting, Fire Blues
Festiwal, Suwałki Blues Festiwal, Blues w Leśniczówce, …) w klubach muzycznych
całego kraju oraz wielu imprezach plenerowych i zlotach motocyklowych.
Zespół miał zaszczyt występować u boku wielu wspaniałych artystów, takich
jak: Livin’ Blues (NL), Duke Robillard (USA), Budgie (GB), Jenifer Batten (USA), Dżem
(PL), jak również kilku przekonał do gościnnego występu w swoich szeregach: Nico
Christiansen (Livin’ Blues), Jerzy Styczyński (Dżem), Andrzej Nowak (TSA), Michał
Kielak (Kasa Chorych), Ryszard Wolbach (Harlem), Leszek Cichoński…
Zespół ma również na swoim koncie wiele teledysków (np. do utworów BĘDZIE
JUTRO, KILKA DNI, ONA I JA, NIEBEZPIECZNA GRA czy ODDECH ANIOŁA).
Utwory zespołu Highway zasilają również różnego rodzaju wydawnictwa
składankowe - między innymi utwór „Taki Dzień” zasilił wydawnictwo „Antologia
Polskiego Bluesa 2” a utwór „Kilka Dni” płytę „May Blues Meeting 2014”.
Highway, to nieustannie rozwijająca się twórcza maszyna.
Działamy prężnie, pracujemy, tworzymy i koncertujemy.
Do zobaczenia na trasie!!!
Kontakt z zespołem:
Marek Manicki
661 175 999
maniol.highway@wp.pl

Więcej o zespole na:
www.highwayband.com.pl
http://www.facebook.com/highway.silesia
http://www.youtube.com/user/maniolhighway

DYSKOGRAFIA ZESPOŁU:
„2003 – 2005”
Zbiór nagrań studyjnych zespołu
z lat 2003 - 2005

„Highway i Przyjaciele”
Płyta DVD z zapisem koncertu
rok wydania: 2012

„GRUZZZ N’ ROLL”

„AUTOSTRADA”
Płyta studyjna
rok wydania: 2007

„OSTATNI WOLNY”
Płyta studyjna
rok wydania: 2015

„Z DROGI”
Dwupłytowe wydawnictwo live
rok wydania: 2011

„ŚLĄSKI BLUES - KONCERT”
Płyta koncertowa
rok wydania: 2016

TELEDYSKI:

Płyta studyjna
rok wydania: 2018

BĘDZIE JUTRO (2017)

https://www.youtube.com/watch?v=CLZ9x_MUILU
ONA I JA (2015)

https://www.youtube.com/watch?v=wJp99hpwMRM
NIEBEZPIECZNA GRA (2015)

https://www.youtube.com/watch?v=2p4_FM8XMbA
ODDECH ANIOŁA (2015)

https://www.youtube.com/watch?v=0p-yddiY5BI
KILKA DNI (2014)

http://www.youtube.com/watch?v=LW1_tT4AKeE

