PL: Skład Niearchaiczny
Grając w składzie niearchaicznym przedzieramy się do sedna muzyki beskidzkiej i
odnajdujemy drzemiące w niej możliwości oraz inspiracje, które gdzieś tam się przez lata
nagromadziły. Muzyka ta wykonywana była niegdyś przez dudziarza i skrzypka, dziś
nazywanych składem archaicznym. Niearchaiczność naszego składu to nie tylko szersze
instrumentarium, ale przede wszystkim dowód na to, że muzyka Beskidu Żywieckiego to
ciągle żywe zjawisko, które można wciąż na nowo odkrywać i świadomie rozwijać.
Skład:
Marta Matuszna–Wejchenig – skrzypce, śpiew
Stanisław Bafia – altówka, śpiew
Przemysław Ficek – dudy, instrumenty pasterskie
Rafał Bałaś – kontrabas, śpiew
Ważniejsze wystąpienia:
– 26. Festiwal „Mikołajki Folkowe” w Lublinie - 2016
– 20. Festiwal Folkowy Polskiego Radia „Nowa Tradycja” - 2017 (nagroda specjalna:
Złote Gęśle)
– Międzynarodowy Festiwal „Czech Music Crossroads” w Ostravie - 2017
– WOMEX – World Music Expo w Katowicach – 2017
– 21. Międzynarodowy Festiwal „Dudaskie Ostatki” w Zakopanem - 2018
ENG: Skład Niearchaiczny [The Non-Archaic Squad]
Skład Niearchaiczny brings out the essence of native music of the Beskids by reaching to its
deeply rooted potential and inspirations. It is an attempt to present the music of the local
masters anew and with a fresh sound to it. The band draws from archaic music of the Żywiec
Beskids which used to be performed in archaic squad - with bagpipes and violins only.
The non-archaic approach does not only mean more instruments. Far more important is the
notion of presenting the music of the highlanders as very much alive and open to mindful
enrichment.
Lineup:
Marta Matuszna – Wejchenig – violin, vocals
Stanisław Bafia – viola, vocals
Przemysław Ficek – bagpipe, flutes
Rafał Bałaś - double bass, vocals
Important performances:
– 26th „Mikołajki Folkowe” Festival in Lublin - 2016
– 20th Folk Festival of Polish Radio „Nowa Tradycja” - 2017 (special prize: Złote Gęśle)
– International Festival „Czech Music Crossroads” in Ostrava - 2017
– WOMEX – World Music Expo in Katowice – 2017
– 21th International Festival “Dudaskie Ostatki” in Zakopane - 2017

Kontakt/Contact:
tel. +48 500 488 112, +48 880 386 868
email: skladniearchaiczny@gmail.com
Website: www.skladniearchaiczny.pl
Social Media: www.facebook.com/skladniearchaiczny
Music: skladniearchaiczny.bandcamp.com

