
FreeQ ButiQ to trójmiejski zespół grający nowoczesną mieszankę gantunków Rock-

Funk-Soul-Rao-Blues, na której styl wpłynęła muzyka lat 60-tych i 70-tych.               

 Ich debiutancka płyta została nagrana w Tall Pine Studio w Kolbudach wiosną 2020.

Gościnnie n a płycie pt. „Everything Must Go” zagrali Leszek Możdżer (9 numerów),

Romek Puchowski (2 numery), DJ Twister i MC Cheeba. Płyta LP zawiera 12 autorskich

numerów. 

Skład zespołu znany jest już trójmiejskiej publiczności z formacji „Southern Brothers” –

grającej muzykę zespołu ZZ-Top oraz innych artystów amerykańskiego Southern Rocka

na  koncertach typu tribute.

Zdjęcie: Marcin Storma



FreeQ ButiQ to:

Wokal & produkcja: Glenn “glennSKii” Meyer-Greer (Houston, Texas)

Weteran sceny muzycznej, który w swojej karierze mieszkał i występował na trzech

kontynentach. Laureat wielu nagród, w tym Fryderyka oraz trzech nominacji do

Fryderyków, mający na koncie 3 złote płyty i 1 platynową oraz niezliczoną ilość

koncertów w Polsce zarówno na scenach koncertowych, jak i klubowych.

Bass & Wokal: Krzysztof „Słodki” Słodkowski

Basista, absolwent szkoły muzycznej klas kontrabasu i gitary. Pierwsze poczynania

muzyczne rozpoczął wraz z braćmi, gdy zafascynowała ich muzyka rockowa lat 70..

W swojej karierze wystąpił na wielu scenach muzycznych, w tym w Operze Leśnej  w

Sopocie. Jest również założycielem formacji The Lirium, oraz członkiem zespołu Dry,

który jest laureatem wielu lokalnych festiwali.

Gitara Elektryczna & Wokal: Piotr Słodkowski

Multiinstrumentalista – chociaż szkołę muzyczną ukończył w klasie kontrabasu i

gitary, potrafi również grać na pianinie i perkusji. Czuje się dobrze w wielu gatunkach

muzycznych, swój czas dzieli na pięć zespołów, a każdy jest jego ulubionym. Grywa

też gościnnie jako muzyk sesyjny. Na koncie ma wiele koncertów, grał między innymi

w Operze Leśnej w Sopocie, na zlotach motocyklowych oraz w znanych trójmiejskich

klubach.

Gitara Elektryczna: Dizzy Daniels

Muzyczny astronauta uprawiający gitarowy szamanizm, w swojej muzyce łączy

wiedzę zaczerpniętą z toruńskiej szkoły jam session i astronomii. Wolny duch, od

najmłodszych lat przesiąknięty muzyką drugiej połowy XX wieku i hippisowskich

ideałów. "Free as a bird, Lord knows I can't change." 

Bębny: Martin Novotarski (Dallas, Texas)

Swoją przygodę z muzyką rozpoczął w młodym wieku w Teksasie, od garnków i

zestawu pałeczek. Od zawsze lubił komponować bity i tworzyć muzyczne kolaże,

mieszając rytmiczne pomysły zaczerpnięte z Jazzu, Latino Bluesa i Rocka. Grał na

scenach słynnych miejsc południowego zachodu Ameryki, takich jak Texas Stadium

(Irving, Texas), the Bronco Bowl (Dallas, Texas), Salina Auditorium (Corpus Christi,

Texas), a także w amerykańskiej telewizji.

Linki::
https://www.facebook.com/FreeQButiQ/

https://www.facebook.com/SouthernBrothersPoland/

https://www.youtube.com/channel/UCUib626pM5H3K5fleS7DZrA

Kontakt:
Glenn (PL/ENG): robertokarstens@gmail.com, FB: GlennZen99

Piotr (PL): +48 886 017 570

https://www.facebook.com/FreeQButiQ/
https://www.facebook.com/SouthernBrothersPoland/
https://www.youtube.com/channel/UCUib626pM5H3K5fleS7DZrA

