
Hot and spicy oldschool glam poprock from Kaunas / Karštas ir pikantiškas oldschool glam poprokas iš Kauno

LIETUVIŠKAI

Karštas ir pikantiškas, glamūrinis hardrokas, 
ekspresyviai ir energingai atliekamas 
veteranų muzikantų,
suvienyjusių savo pajėgas 2009 metais Bon 
Jovi ir Def Leppard projektams, uždirbusiems
jiems publikos palaikymą visoje Lietuvoje, 
koncertuojant lauko festivaliuose, šventėse, 
populiariausiuose šalies klubuose. Eilės 
prestižinių muzikinių apdovanojimų, gerai 
pažįstami veidai iš lietuviškų televizijų ekranų 
ir žinomų videoklipų herojai, niekada 
neturėję pauzės savo ilgametėje muzikinėje 
veikloje. Tai poproko veteranas Ramūnas 
Grybauskas ir jo ilgametis bendražygis Dalius
Mintaučkis iš grupių “Angelas” ir 
“Vitražas”. Amerikiečių gitarų “Charvel” 
ir danų kompanijos “TC electronic” 
reklaminis veidas Giedrius Balčiūnas, savo 
ankstyvą karjerą pradėjęs tokiais epitetais, 
kaip jaunosios kartos elektrinės gitaros 
virtuozas, 2007-ais metais laimėjęs geriausio 
gitaristo titulą visos šalies gitaristų konkurse 
“Gitarų šėlsmas”.  Taip pat savo įdirbį ir 
žinomumą tobulinęs legendinėje grupėje 
“S.B.S.”, ir LNK televizijos laidoje “Muzikos 
akademija”. Nenuilstantis grupės 
veteranas, legendinis “Tigro metų” ir 
“Sindrome of Chaos” būgnininkas 
Robertas Dusevičius, savo, kaip roko 
žvaigždės karjerą pradėjęs dar giliu 
sovietmečiu. Nenutrūkstamas jo darbas, 
kaip sesijinio 
muzikanto pelnė žinomo muzikanto veidą 
visoje Lietuvoje ir dalyje šiaurės-vakarų 
Lenkijos. 
Grupės nariai pabrėždami savo tautiškumą 
ir etninį išskirtinumą gimus ir užaugus Kaune, 
puoselėja 
lietuviškos muzikos kurybą savo repertuare, 
ko pasekoje 2012 metais pradėjus nuosekliai
dirbti prie 
autorinių kūrinių, 2014 metų gale buvo 
įrašytas debiutinis grupės albumas. Grupės 
nariai daug dėmesio skiria ne tik savo 
instrumentų ir aparatūros kokybei, bet ir 
įvaizdžio elementams, kostiumams ir scenos 
dekoracijoms, praturtindami savo 
koncertus, suteikiant įdomų reginį 
žiūrovams. 

ENGLISH

Litten by its energy, full of wild nights and
it’s totally loaded music show, performed
by amazing, talented and one of the most

known Lithuanian musicians. It’s a truly
overwhelming professional incorporation

implementing Bon Jovi and Def Leppard, as
well as own music material. Rows of
prestigious musical award-winning,

Lithuanian televisions’ most well known
faces with no stopping for years on screen

being astonishing music video heroes,
poprock veterans Ramūnas Grybauskas

(bass guitar, vocals) and Dalius Mintaučkis
(keyboard, backing vocals). Eastern

Europe’s promoting face Mr.Jumbo for
American guitars “Hamer” is the youngest

generation of rock guitar players, a true
monster. Who in 2007 won Lithuania’s best

guitarist title and soon got overwhelmed
with rays of fame in televisions musical reality

show “Muzikos akademija – Music
Academy” viewed by over hundreds and
thousands. The band’s drummer Robertas

Dusevičius is a live 80s legend, famous for
making his homeland known during the

Soviet Union with a glamrock group “Tigro
Metai – Year of the tiger”. Fifty albums,

thousands of concerts, together these
experienced musicians have a wide range

of concerts across Europe. You have to
come and see how full of burning rhythm

these northern Europeans are in their
unforgettable performances!
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