


• • ...-V pa. atAIAY .-J. M. 

~ fauDHcN M. "'*Id ~ue ai>1eimn 
·.-w.~PH . 
M9IPftis (aDIOIPllN Apq Ul~ iAf' 
·ppqn UIOUtzlNllZP ......... JIU uMuul ~ 
~·efU8P81MOdO~~-.. 
'A.Qułat>lllH.łlf DZ.Id~ 
'ł.pAlmfUlt.ISa >lfliD ~PIUM.9' łDf •MN 
·~~">ICM"'~ M. >sallłSlcl :pfq())l lłl~ 
Apoallłu ....... ai>l8liAf ·~ ~M. 
lłlH.łlł 81:tfU'al4 ~ ">ICM 966~ M. lłflłlllAz4o 

,., sos 

'>tn:µs V! >ta~e!S>t ~~ e>tJOlnl! lSar 
·a!A!AV 1a1 M apal}.sJaM1un eu !>tn:µs 3!JOlS!4 etAz::>~O>tS 
a1JJer Mais et1zp0Jn 



®="iz.=±z.v 3Vlll3ll!V lN3)nOOlld 

·ue. l'llPPINtU JA 

...,.~ZIMO "9.IClft UAllUM~ P!UM91 'ti afnwlWz 
•llPOłJA I~"' ~MIUlll&owm ~Płiaf' 

..... „„ i'"'1~Aud'ł911po~ 

~~z· ........ --1a.u-1ScMms~ 
•AM ~l"!ZPAA~l:iłJ · [ii]· ~·D!I!~ 

·~mat IPPllP9ł~-łatUW~ZIUO 
SOOl/tOOl-.uozat M ~1 

f9llZS .,.._..., ppq>flldlAnd8!(eu n~ otAqopz "'1 
~M...-&qn1MW1a i 

........ ~...._.„ 4 , .... 
llPOłM UiAMoM &qnj,M .... 

llllUOPl'IM~ &qn.&,aWZZ i ....... ppq>flldl 
llPOł•...,...&qn.&,• .... 11111"'1 

1111•111&• ... -...-• 
...................... „ 5 "'' ••• u u ••llł&IAlllMM)llf"Nll .... &qn.&,A 

••11t1dt,.._11Ua11 ....... 
. „„ .. „„„ •.• „ •.•• ;.„ ... „ ......... „ .. „„ • ...,.... •• -•• 1111it::IlI· ~~d[E!!~JiI!l~~ 



MoftodrUl __ „PffeC*'IWPi>ruPlerws&YINllllowmio 
M--W .......... bWf...., M llrlcllldclt ICeNICh pr&CI 11 lat. 
Sztullt~Ullł.łll•w~radlo....,......, 
HIUpanle, lrllndle, Hlemcy, Rumunii I AUltrle, -- dOSł.llo MsPocllł 
za nlJlepl&y Dlwt lldlowV w 1996 roku. Sztullt wyNwioDo 
w Rzymlia, Nowym Yollcu, Lol Anpies, Pnldze I M ł'nttlJMlu 
tatndnyM SllUI wlumunll. Almlllni19'WJat w tatrze RESITA 
w Rumuni 1w--..~w Ank'amłwlllrql
,_...._,Jale6 I005 roku. 

THE TIMES 
Była to jedna z tych nielicznych chwil, gdy tekst i gra przenoszą nas 
w życie i doświadczenia kogoś innego. Głęboko uczuciowe, 
wyjątkowo niesentymentalne. Wystarczyło, by każdego poruszyć 
do łez . I poruszyło. 

GUARDIAN 
Wzruszająco napisany monolog. Żadnej polityki, a tylko 
przypomnienie, że - jakiekolwiek byłoby ich polityczne, religijne 
czy narodowe poglądy - matki kochają swych synów. 
Przesłanie warte wysłuchania . 

euA1IDMH .,..,.„....,.,... 111n•ł•1 ._.._..,tkwlw-. 
co n11 '11. Mt, a--wua.:lclt, ld6l\llł w w YrfwełuJe. 
rea11 •1111 ,.,__.. Lf • ••• i.olftOCllVdl ob111111w, 
- ~WVllllll', .....,„ l'Odf6ido---łwłlłll dzlcdal ................ 
lll'IF ...... 
l'ftl&te PlllWCIVl~atuld,Jlkl6wnld~ zewsteobecM, 
.............. z NRrWłlt ....... hlltorll 9'ębsze zneczenłe 
Jlk .,,.. do lnftil90 wymiaru. 

IL TEMPO 
łwtet pełen uczuć I dośwladczd. 
Nic ma w nim krzty litowania się nad~. 
Jest w nim gtcbold, pn:enlkaJłlCY ból, poruszaMc:y nas IWłl nactzieM. 

HA. HARETZ MORHIHG PAPER 
Sztub odnosi su1cca w tym, co w teatrze konieczne; zmusza nas do 
konfrontaql z naszymi ""8ml, bólem I niepokojem ••• Wartołt sztuki 
to Jej n~ I C)91'811k:zenłe. Wielkie~ chmaturpl 

KOLIO 
N.was-el lbudoWłlle hlltorlę poabawiolut scntymentellJmu I 
~tonów.„ po spełc:taldu wychodzi~ lnM od tej, 
kt6nl pn:yull. 
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Historia. 

L.Stadt 

Zaczęli występem na scenie klubowej w trakcie festiwalu 
Camerimage: w 2003 roku. 
W kwietniu 2004 roku grali w Stutgarcie: i Monachium. Są finalistami 
ogólnopolskiej akcji Gazety Wyborczej "Gra Muzyka". Latem 2004 
uczestniczyli w festiwalu Class Rock w Aix en Provence: we Francji, 
a Ich występ znalazł się na płycie dvd. W 2005 roku zagrali 
na festiwalu Czterech Kultur w Łodzi. Rok uwieńczyli prestiżowym 
koncertem na 700 - tnym wydaniu listy Radia Łódź. Obecnie 
nagrywają materiał na debiutancki album. 

Muzyka 
Kombinacja surowych gitar, mocnej rytmiki - w zespole grają naraz 
dwa zestawy perkusyjne:, ale również elektronicznych brzmień, 
popowych melodii i dojrzałego, czasem melancholijnego wokalu. 
"Ten zespół potrafi mieszać różne, czasami pochodzące: z bardzo 
odległych muzycznych bajek inspiracje:. Niby- soulową melodię 
przepleść z brudnymi, garażowymi brzmieniami. Ale nieomal popową 
piosenkę ubarwić zaskakująco zimnym akompaniamentem 
instrumentów klawiszowych. Potrafi też coś jeszcze. Złożyć z tych 
wszystkich elementów coś intrygującego, nietypowego, naprawdę 
swojego. A to już sztuka.· 
Robert Sankowski (Tylko Rock, Gazeta Wyborcza) 

la pół 
Założycielem i liderem L.Stadtu jest Łukasz Lach. Obecnie studiuje: na 
Akademii Muzycznej w Łodzi, na Wydziale: Perkusji. Jego idolem jest 
Bob Dylan. Łukasz komponuje:, pisze teksty, gra na gitarze 
i pianinie:, a przede wszystkim - śpiewa. 
Basistą zespołu jest Adam Lewartowski. Jego droga do L.Stadtu 
była nietypowa. Zainteresował się muzyką na poważnie: dopiero 
wtedy, gdy został magistrem kulturoznawstwa. Jest absolwentem 
kierunku gitary elektrycznej na Wydziale: Jazzu Akademii Muzycznej 
w Katowicach. 
L.Stadt ma niecodzienny skład, bo w zespole występuje: 
aż dwóch perkusistów: Andrzej Sieczkowski i Radosław Bolewski. 
Andrzej z wykształcenia jest tłumaczem języków słowiańskich. 
Andrzej trafił do L.Stadtu jako muzyk i marketingowiec zespołu. 
Radek Bolewski studiuje: równocześnie: w Akademii Muzycznej 
w Łodzi i Akademii Muzycznej w Katowicach na Wydziale: Jazzu. 
Oprócz działalności w L.Stadt jest aktywny również jako 
muzyk sesyjny. 

Kontakt: e:-mail zespołu: ••ll@lstaclt.com 
strona internetowa: -.lstaclt.co• 
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