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Bethel
data: 12/04/2013             
start: 20:00
bilety: 15 zł / 20 zł

Panie i Panowie już w kwietniu zawita do nas 
zespół Bethel! Po zeszłorocznym prawie 3 h(!)
występie zespół bardzo chciał nas odwiedzić po 
raz kolejny, a i spora część publiczności dopyty-
wała się o ich występ. W związku z tym już 12 
kwietnia będziemy mieć okazję na kolejne spotkanie 
z muzyką reggae w wykonaniu Bethela.

Na kwietniowym koncercie z pewnością usłyszymy 
stare i dobrze nam znane kawałki, ale także kilka now-
ych, które ukażą się na nowej płycie zespołu, która 
planowana jest na jesień 2013 r. 

Po zeszłorocznych występach Bethel zyskał 
jeszcze większą rzesze fanów zarówno w Polsce 
jak i poza granicami kraju. 2012 r. był dla zespołu 
bardzo owocny! Zagrali na kilku dużych imprezach 
takich jak: Przystanek Woodstock (duża scena), 
Ragałowisko w Bielawie, czy rewelacyjny koncert we 
Wrocławiu przed występem Gentlemana!

Wydali 5 płyt, zagrali setki koncertów , wystąpili na
wielu znaczących europejskich festiwalach, zdobyli 
również wiele nagród i wyróżnień.  

Koncerty Dikandy to niepowtarzalna podróż po muzyce
świata, żywiołowe spotkanie pełne energii, charyzmy,
prawdziwych emocji, radości i wzruszenia zarówno dla
publiczności jak i samego zespołu.

Grali w azjatyckiej części Rosji, w Indiach i w większości 
krajów Europy. Brali udział w wielu festiwalach, m.in. : 
Montreux Jazz Festival, Sziget Festival (Budapest), 
Rudolstadt i dwukrotnie wystąpili na Festiwalu opolskim. 
Zyskali popularność i wielką sympatię publiczności szcze-
gólnie w  Europie Zachodniej (w szczególności Niemczech,
 Austrii i Szwajcarii).

Dikanda to słowo, które w jednym z afrykańskich 
dialektów oznacza rodzinę i ono właśnie dokładnie
oddaje ducha zespołu - żyją i pracują jak w małej 
rodzinie.

Dikanda
data: 07/04/2013             
start: 20:00
bilety: 25 zł / 30 zł

Grupa powstała w 1997 roku w Szczecinie. 
Miłość do muzyki tradycyjnej i ciężka praca 
pozwoliły im stworzyć własny styl i oryginalne 
brzmienie. W ich w całości akustycznym repertuarze 
słychać inspirację kulturą Orientu, folklorem bałkań-
skim – macedońskim i cygańskim. Cechą charaktery-
styczną stylu Dikandy jest tworzenie nowych słów i 
znaczeń w komponowanych przez siebie utworach.



Acid Drinkers
data: 19/04/2013             
start: 20:00
bilety: 35 zł / 45 zł

Rok 2013 zapowiada się dla zespołu  równie
ciekawie!
Koncert rozpoczniemy o godz. 20:00, bilety w 
cenie 15 zł przedsprzedaż, 20 zł w dniu koncertu 
do nabycia w klubie!
Rezerwacja biletów:  siwy@siwymanagement.pl

Oj będzie się działo! Już 19 kwietnia 2013 r.
na scenie w Klubie Prowincja będziemy gościć 
jeden z najbardziej znanych w Polsce zespół 
grający trash metal Acid Drinkers!

Z koncertem startujemy o godz. 20:00! Ceny 
biletów 35 zł przedsprzedaż, 45 zł w dniu 
koncertu!

ACID DRINKERS jest do dnia dzisiej-
szego najlepszym i najbardziej widowi-
skowym zespołem thrash metalowym 
w Polsce. Jego popularność wyszła 
daleko poza scenę stricte metalową. 
W swojej historii KWASOŻŁOPY zagrali 
ponad 1000 koncertów. Wiele z nich 
dziesiątki tysięcy fanów pamięta do dziś 
- wystarczy wspomnieć choćby występy 
podczas festiwali jarocińskich, Metalmanii, 
Węgorzewa, Przystanku Woodstock czy 
Odjazdów. 

Tomasz "Titus" Pukacki - wokal, gitara basowa
Maciej "Ślimak" Starosta - perkusja
Darek "Popcorn" Popowicz - gitara prowadząca
Wojciech "Jankiel" Moryto - gitara rytmiczna

Na każdym z nich ACID byli gwiazdą 
pierwszej  wie lkości .  Poprzedzal i  w 
naszym kraju występy m.in. .  DEEP 
P U R P L E ,  M E G A D E T H ,  B R U C E ` A  
DICKINSONA, SEPULTURY, PARADISE 
LOST, SLAYERA a na ich płytach wśród 
gości znaleźć można Edytę Bartosiewicz, 
Kazika Staszewskiego, Tomka Lipnickiego
z Illusion, Patrycję Kosiarkiewicz i Grzego-
rza Skawińskiego. ACID DRINKERS są zdo-
bywcami FRYDERYKA 1998, 2000,
 2004, 2009 w kategorii hard&heavy, 
2011 (Grupa Roku, Przebój Roku– Love 
Shack, Oprawa graficzna roku– Bartosz 
Zieliński i Łukasz Pach i Album Roku Metal.), 
a także Złotego Bączka za rok 1998 i 
2007 - nagrody II PR TVP w kategorii 
najlepszego zespołu.

Skład zespołu:



Słubifornia vol. 7
data: 20/04/2013             
start: 21:00
bilety: 5 zł / 10 zł

Słubifornia powraca w kolejnej osłonie! 

Szczęśliwa 7 zobowiązuje dlatego tym 
razem zapraszamy do klubu Prowincja. 
Wchodzimy o poziom wyżej i zaprosiliśmy 
legendę polskiego turn tablismu. W naszych
progach zagości DJ EPROM!

Nasz gość to:

1/2 of Nu Kidz on The Glock with Emade
1/3 of MODULATORS with Dj Ben and Dj 
Krotki
1/4 of SZTIGAR BONKO crew with Sztigar 
Bonko, Ras - Tabaka and San Dutch
I członek składu Tworzywo Sztuczne razem 
z Fiszem i Emade.

W swojej wieloletniej karierze (Zaczynał w 1996 
roku!) brał też czynny udział w turniejach turn 
tablistycznych i co tu dużo mówić... Zamiatał 
polską i światową scenę wielokrotnie zwyciężając 
i plasując się na podium!

Jako DJ odnajduje się w takich gatunkach 
jak hip hop, funk, dub, reggae, electro to 
dubstep, d'n'b itp. Czynnie wydaje swoje produ-
kcje i mixtejpy.

ufff, przyznacie że sporo tego ;) Ale to tylko 
może być zachęta do posłuchania jego występu 
na żywo. 

Support jak zwykle zapewnią Holibut, 
Raq i Metes, a wizualizacjami zajmie się 
Porxpol!

wjazd:
5 zł do 22:00
10 zł po 22:00

Lady Waks
data: 31/05/2013             
start: 21:00
bilety: 30 zł / 40 zł

31 maja 2013 roku (piątek) zapraszamy 
na niecodzienne muzyczne wydarzenie.

PROSETY presents. LADY WAKS - czyli
jedna z najlepszych Dj-ek na świecie zagra
w naszym mieście w Klubie Prowincja 1 
piętro w SMOKu ). Artystki chyba nie trzeba 
przedstawiać:

Lady Waks jest już zapewne znana 
większości Polskim klubowiczom. 
Niesamowicie wszechstronna i w wielu 



Klub Prowincja
Słubice, ul. 1-go Maja 1
tel. 666 340 414
www.klub-prowincja.pl
biuro@klub-prowincja.pl  

Satori I (24 szt.)                               - 45 zł 
6 maki california łosoś / 6 maki węgorz / 6 maki 
paluszek krabowy / 6 maki wegetariańskie

Satori II (18 szt.) + tempura            - 65 zł
6 maki tatar tempura / 6 maki krewetka w tempurze /
6 maki ryba w tempurze / yasai tempura (warzywa i 
kalmary w cieście)

Satori III (29 szt.)                             - 75 zł
6 maki zapiekana ryba / 6 maki california łosoś maryno-
wany / 6 maki dowolna ryba / 1 nigiri węgorz / 1 nigiri 
krewetka / 1 nigiri łosoś / 2 inro / 6 sashimi dowolnej 
ryby

Satori IV (40 szt.)                              - 120 zł 
6 maki california paluszek krabowy / 6 futomaki łosoś 
/ 6 futomaki tuńczyk / 6 maki krewetka w  t e m p u r z e  
/ 6 hosomaki wegetariańskie / 6 maki węgorz / 2 nigiri 
krewetka / sałatka z  wodorostów / 2 krewetki w cieście

Satori V (51 szt.)                          - 135 zł 
6 california łosoś / 6 maki california paluszek krabowy 
/ 6 futomaki łosoś / 6 maki tatar wtempurze / 6 maki 
węgorz / 6 maki wegetariańskie / 6 hosomaki rzepa 
japońska / 2 koszyczki sałatka krabowa / 2 nigiri krewetka 
2 nigiri surimi / rzepa / 2 inro / sałatka z wodorostów 

Satori VI (48 szt.) + tempura          - 170 zł
6 maki węgorz / 6 futomaki łosoś / 6 california 
paluszek krabowy / 6 maki krewetka w  te m p u r z e  /
6 maki wegetariańskie / 6 hosomaki tuńczyk / 2 
koszyczki tatar z łososia / 1 nigiri węgorz / 1 nigiri 
łosoś / 2 nigiri krewetka / rożek temaki / 4 sashimi / 
glony / sałatka z wodorostów / yasai tempura 
(warzywa, kalmar w cieście)

ZAPRASZAMY NA SUSHI

Zamówienia 666 340 414
pełne menu dostępne na

www.klub-prowincja.pl

dziedzinach działająca kobieta. Produ-
centka, dj-ka, promotorka oraz proje-
ktantka własnej wystylizowanej mody. 
Jej ukochany breakbeat, zaczeła szeroko 
rozpowszechniać pod koniec lat 90, wy-
stępując na licznych imprezach, festi-
walach oraz podczas audycji radiowych. 
Przełomowe sukcesy zaczeła osiągać za 
sprawą, później dobrze wszystkim znanej 
audycji In beats We trust na falach stacji 
Re-cord. Niedługo później zorganizowała 
największy breakbeat'owy festiwal na 
świecie Break Arena. Rosjanka od kilku lat 
skutecznie podróżuje po całym świecie, 
podbijając coraz to kolejne serca klubo-
wiczów, zarówno w małych klubach jak i 
na dużych eventach. Rezydentka klubu 
The Tunnel w ST. Petersburgu. Ostatnio 
w Polsce podczas większych festiwali, 
mogliśmy jej wysłuchać na Mayday 2007
(w breakowym wydaniu) oraz na Global 
Gathering 2008(tym razem pokazała 
drum and bass'owom twarz). Jej wspólne 
produkcje z Hardy Hardemm, są znane i
kojarzone na całym świecie. Widać to 
chociażby podczas tańca i reakcji publiki, 
podczas grania owych tracków przez 
wspomniane gwiazdy. Ich Najpopularnie-
jsze produkcje to shake It oraz Call It 
Minimal. Zagrała min. Creamfilds, Kazantip,
Love Parade, Mayday, Bass Planet... i wielu 
wielu innych miejscach na całym świecie.

Towarzyszyć jej będą słubiccy dj-e : 
WRX,Teem, RodiS, Tom Da Groove. 
Nie zabraknie oczywiście kosmicznych
 vizualizacji w wykonaniu VJ : Porxpol, 
Gniazdo_os, Woodecky. 


