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opowieœci z mchu i paproci
Teza: czerwiec miesi¹cem fajnym jest. poznañskiego klubu Kukabara: DJ'e Zisa i 

Mental, potem Afro Word Party z DJ'em 
Dowody (tylko te najbardziej istotne): Senor Efebo, nastêpnie sobotnia latynoska 
Ciep³o, wiêc dziewczyn wiêcej widaæ - w noc Musica e Amor organizowana 
sensie powierzchni oczywiœcie. Truskawki, wspólnie i w ramach 6 Festiwalu Filmów 
czereœnie itd. Maj miesi¹cem zakochanych, Latynoamerykañskich  mnóstwo gor¹cych 
czerwiec miesi¹cem dla nich miodowym. rytmów i muzyki na ¿ywo (!) w wykonaniu 
Ju¿ po szkole prawie. Opalenizny fajnej dwóch zespo³ów. Musica e Amor spina 
pocz¹tki. Katarów niefajnych koniec. latynosko zakrêcony Ed Szynszyl  
Okulary przeciws³oneczne kupiæ odlotowe szczegó³y, patrz na kolejnych stronach. 
mo¿na. Wakacji planowanie. Klapki I jakby tego by³o ma³o ostatnia sobota to 
japonki. Grille u znajomych. Spacery przez najkrótsza w roku Noc Œwiêtojañska, 
Park Saski… na imprezy w Paprotce! wyj¹tkowa okazja na Oldshool Rock Power 

Party razem z goœæmi z Wilna Boogaloo 
A warto do nas bêdzie zajrzeæ, bo czerwiec Crew: DJ Tomas Boo + DJ 2Fresh, którzy 
dla nas znaczy przede wszystkim byli ju¿ u nas w marcu i zrobili  jak w 
tanecznie, sporo funky i house'u, nieco garncu  niez³e zamieszanie (na parkiecie 
afro, jedna wyj¹tkowa latynoska noc i dwie przy Waszej wydatnej pomocy).
soul'owe (!), bêdzie super import prosto z Nie zapomnijcie te¿ o Loli Lou w niedzielê 
NY, a nawet oldschoolowo i rockowo. 12 czerwca (szczegó³y dalej); kto do tej 
Staraliœmy siê tak skonstruowaæ nasz pory nie widu i s³ychu  musi!!!
muzyczno  imprezowy rozk³ad jazdy, ¿eby 
zakrêcili p³ytami i Wami DJ'e, których ju¿ Jednym zdaniem Sir George'a Owsiaka: 
poznaliœcie pod liœciem Paprotki i s¹dz¹c z „oj! bêdzie siê dzia³o!” (albo nawet 
Waszych reakcji na parkiecie i poza nim  armata!)
polubiliœcie. 
I tak house'owo, jak to u nas rz¹dz¹ i Nie bez kozery przywo³a³em tu guru akcji 
dziel¹ dziewczyny: DJ Nelle, DJ Getto Girl, charytatywnych, gdy¿ i my chcielibyœmy 
DJ Moondeck i po raz pierwszy z coœ takiego czasami i w ogóle…
BarbieBaru  DJ Madame Tinto. Okazja jest 1 czerwca, czyli je¿eli ktoœ nie 
Funkowo krêciæ bêd¹ DJ'e: Burn Reynolds, pamiêta - Dzieñ Dziecka. U nas tego¿ dnia 
Sebastian, Funkenstein, Derrick i nasz odbêdzie siê impreza pod nazw¹ „Dzieñ 
goœæ z Nowego Jorku  Ursula 1000 (wiêcej Dobroci w Paproci”, zagra DJ Moondeck, 
o tej imprezie w dalszej czêœci bêdziemy na ni¹ sprzedawaæ bilety za 
regularnika). symboliczne 5 zeta, a ca³oœæ wp³ywów z 
Czerwcowe pi¹tki to imprezy w rytmach biletów i po 2 z³ od ka¿dego sprzedanego 
soul (Cpt. Sparky, Papa Zura), pulp disco piwa przeka¿emy dla Domu Dziecka w 
(DJ Martinez) i house'u (DJ Nelle). Bia³o³êce. Fajny pomys³? Nam siê wydaje, 
A soboty to ju¿ kompletne wariactwo! ¿e tak, a wiêc Veni, Vidi, Helpi, czyli 
Najpierw Death Disco (nazwa mówi sama przyjdŸcie, zobaczcie, pomó¿cie.
za siebie) zagraj¹ super przez Was ostatnio 
przyjêci nasi przyjaciele rezydenci Peace.  Skwaru.
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Paprotkowe Brzmienia

kompilacje przygotowane 
przez Cpt. Sparkyego

80's disco, funky house, 
soul, broke, house, 
latino, rhythm and 

bluesoldschool hip-hop

08/06/2005

15/06/2005 16/06/2005

11/06/2005

18/06/2005

Dzieñ dziecka
Sisters of House

IMPREZA SPECJALNA

DJ Moondek 
(Utopia, Warszawa)

muza: jazzy house, funky 
house, deep house, 

Brown Sugar Party
 

DJ Sebastian

muza: funk, soul, broke, 
hip-hop

Brown Sugar Party 

DJ Derrick 

muza: funk, soul, broke, 
hip-hop

25/06/2005

Noc Œwiêtojañska 
OldshoolRockPower Party

Big Fish: Boogaloo 
Crew: DJ Tomas Boo 

+ DJ 2Fresh 
(Wilno, Litwa)

Soul Power 

Cpt. Sparky

muza: funk, soul, broke, 
hip-hop, disco

Sisters of House

DJ Nelle

muza: jazzy house, funky 
house, deep house, 
electro/electroclash

10/06/2005

Afro World Party
 

Senor Efebo (Lublin)

muza: latino, afro

6 Festiwalu Filmów 
Latynoamerykañskich

 "Son de Cuba Trio - Ranel, 
Havana; David, Mexico City; P. 

Ziac, Calle Sol" i "Helenka 
Warszawa Samba Kwintet" 

i Guilhermo, San Paulo (drums )

Musica e Amor 

Ed Szynszyl
 

wstêp: 20 z³

01/06/2005 02/06/2005 03/06/2005 04/06/2005

Paprotkowe Brzmienia

kompilacje przygotowane 
przez Cpt. Sparkyego

muza: 80's disco, funky 
house, soul, broke, 

house, latino, rhythm and 

05/06/2005

Urodziny Marka
Drag Queen Night

Lola Lou 

(Drag Queen show), 
Cpt Sparky - dj set

muza: wystêp Loli Lou 
oraz disco i house

Big Fish: 

12/06/2005

22/06/2005

Brown Sugar Party 

muza: funk, soul, broke, 
hip-hop

Big Fish: 
DJ URSULA1000

(Nowy Jork) 
Cpt. Sparky

09/06/2005

24/06/2005

Sisters of House

DJ Ghetto Girl

muza: jazzy house, funky 
house, deep house, 
electro/electroclash

Pulp Disco

DJ Martinez

muza: pulp disco

26/06/2005

sobota niedzielapi¹tekczwartekœroda

news

imprezyimprezy

lwe wszystkie poniedzia³ki i 

wtorki „Paprotkowe 
Brzmienia”  muza: 80's disco, 
funky house, soul, broke, 
house, latino, rythm and blues 
i oldschool hip-hop + 
vizualizacje

lw œrody cykl „Sisters of 

House” czyli imprezy z DJ'kami 
pod dowództwem DJ NELLE.

lw czwartki cykl imprez pt. 

„Brown Sugar” z muzyk¹ funk, 
old-shool hip-hop, rythm and 
blues i soul,  organizowany 
przez CPT. SPARKY i DJ MISTY 
(ten ostatni z Niewinnych 
Czarodziejów).

lw pi¹tki cykl imprez housowych 

„Herbal Essence” czyli zio³owe 
szaleñstwo, które rozbudzi 
twoje zmys³y

lw soboty imprezy „Healing 

Forest” z miêkk¹ muzyk¹ acid,  
nu jazz i disco/pop, czyli leœne 
muzyczne igraszki, które 
odœwie¿¹ twe cia³o i ducha 

lod niedzieli do œrody mo¿ecie 
zarezerwowaæ klub na imprezy 
zamkniête (do 400 osób), a w 
czwartki, pi¹tki i soboty salê 
chilloutow¹ na imprezê do 60 
osób. W tej sprawie prosimy 
dzwoniæ do klubu albo najlepiej 
osobiœcie kontaktowaæ siê z 
mened¿erem.

ljeœli chcesz dostawaæ od nas 
mailem info o imprezach 
poproœ kogoœ z obs³ugi o 
formularz albo wyœlij maila na 
promocja@paprotka.pl

23/06/2005

Brown Sugar Party
 

DJ Burn Reynolds 

muza: funk, soul, broke, 
hip-hop

Paprotkowe Brzmienia

kompilacje przygotowane 
przez Cpt. Sparkyego

muza: 80's disco, funky 
house, soul, broke, 

house, latino, rhythm and 
blues i oldschool hip-hop

19/06/2005

Sisters of House

 DJ Madame Tinto 
(BarbieBar, Warszawa)

muza: jazzy house, funky 
house, deep house, 
electro/electroclash

17/06/2005

Step into my House

DJ Nelle

muza: jazzy house, funky 
house, deep house, 
electro/electroclash

Death Disco 
Kukabara Night 

DJ Zisa, DJ Mental

muza: electro-clash-post-
disco-punk

Soul Power 

Papa Zura

muza: funk, soul, broke, 
hip-hop, disco

29/06/2005

Sisters of House

muza: jazzy house, funky 
house, deep house, 
electro/electroclash

DJ Nelle

30/06/2005

Brown Sugar Party

 Dr Funkenstein 

muza: funk, soul, broke, 
hip-hop
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imprezy imprezy

niedziela
12 czerwca

Lola Lou - drag queen show
Kobiety mówi¹ Loli, ze zazdroszcz¹ jej nóg, figury i biustu. Ona 
im wtedy: „Biust mogê ci d¹æ, ale nóg nie.” Bo nogi tak 
naprawdê nale¿¹ do Luka. Lola Lou i Luke nigdy siê nie 
spotkali, a nawet ze sob¹ nie rozmawiali. Luke przez 10 lat by³ 
lektorem jêzyka angielskiego w Warszawie, a Lola Lou 
najlepsza drag queen w stolicy. On nieœmia³y, ona gwiazda 
nocnych klubów. Choæ wielu ludzi spotka³o zarówno Luka, jak i 
Lole Lou, nikt nigdy nie rozpozna³, ze nauczyciel i drag gueen to 
ta sama osoba. Zatwardziali heretycy padali na kolana przed 
mê¿czyzn¹ przebranym za kobietê. Najbardziej mêscy z 
mêskich wykonywali ciotowskie uk³ady choreograficzne... 
Lola wtargnê³a na scenê niespodziewanie. Wydawa³o siê, ¿e oto 
DJ podaje kolejny utwór, gdy nagle œwiat³a jupiterów wy³uska³y 
z ciemnoœci i odda³y publicznoœci - Lolê. Artystka 
zaprezentowa³a oryginalny postmodernistyczny sposób ubioru. 
Trochê w tym Andy Warholla, trochê odhumanizowanego, 
plastikowego œwiata z Mechanicznej Pomarañczy Kubricka.
www.lolalou.com
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Ursula 1000 to nikt inny tylko dobrze wychowany amerykañski producent Alex Gimeno. 
Jego znak zodiaku to Wodnik a jego ulubiony kolor to niebieski. Uwielbia Chihuahuas 
Pernod na lodzie i nocne romantyczne przechadzki po parku.
Alex zacz¹³ karierê w Nowym Jorku by wkrótce przenieœæ siê na Miami Beach, gdzie 
profesjonalnie zacz¹³ graæ jako perkusista w ró¿nych zespo³ach popowych i 
kontynuowa³ karierê DJsk¹ graj¹c eklektyczne sety od muzyki latynoskiej po house. Tam 
te¿ kupi³ swój pierwszy sampler i maszynê perkusyjn¹ i rozpocz¹³ nagrywanie utworów, 
które potem ukaza³y siê na jego pierwszym albumie „The Now Sound”. Alex powraca do 
NY i podpisuje kontrakt z bardzo dobra wytwórni¹ Street Lounge Music, której 
w³aœcicielami s¹ Thievery Corporation.
P³yta „The Now Sound” bêd¹ca kola¿em muzyki easy listening, lounge, funkowych 
breaków i innych psychodelicznych dŸwiêków zosta³a okrzykniêta przez sieæ sklepów 
Tower Records (odpowiednik naszych EMPiKów) jednym z 10 najlepszych albumów 
tanecznych 1999 roku.
Ursula 1000 zosta³ okrzykniêty amerykañskim ambasadorem Big Beatu.
Drugi album Ursuli 1000 „All Systems Are Go Go” stanowi djski „mix tape” czyli 

sk³adankê utworów innych artystów zmiksowan¹ przez Ursulê podczas jednej z jego 
imprez. Na p³ycie znajduje siê 18 utworów m.in. z Japonii, Niemiec, W³och, Anglii i USA 
wszystkich w klimacie big beatów zakorzenionych w muzyce lat 60.
Trzeci album „Kinda Kinky” powsta³ przy wspó³pracy z gitarzyst¹ Dr. Lukiem (Saturday 
Nighlt Live band) i Brotherem Cleve (Combustible Edison). W tej produkcji Ursula 1000 
jeszcze g³êbiej eksploruje cocktailowe brzmienie lat 60 mieszaj¹c je z mocnym break 
beatem i charakterystycznym dŸwiêkiem organów Hammonda. 
Ursula 1000 zrobi³ tak¿e wiele remixów utrworów takich grup jak: Felix da Housecat, 
Montifiori Cocktail, Nicola Conte, i Pierre Henry czy s³ynnych utworów jak temat 
przewodni serialu Atomówki i Ulica Sezamkowa.
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Ursula 1000 to nikt inny tylko dobrze wychowany amerykañski producent Alex Gimeno. 
Jego znak zodiaku to Wodnik a jego ulubiony kolor to niebieski. Uwielbia Chihuahuas 
Pernod na lodzie i nocne romantyczne przechadzki po parku.
Alex zacz¹³ karierê w Nowym Jorku by wkrótce przenieœæ siê na Miami Beach, gdzie 
profesjonalnie zacz¹³ graæ jako perkusista w ró¿nych zespo³ach popowych i 
kontynuowa³ karierê DJsk¹ graj¹c eklektyczne sety od muzyki latynoskiej po house. Tam 
te¿ kupi³ swój pierwszy sampler i maszynê perkusyjn¹ i rozpocz¹³ nagrywanie utworów, 
które potem ukaza³y siê na jego pierwszym albumie „The Now Sound”. Alex powraca do 
NY i podpisuje kontrakt z bardzo dobra wytwórni¹ Street Lounge Music, której 
w³aœcicielami s¹ Thievery Corporation.
P³yta „The Now Sound” bêd¹ca kola¿em muzyki easy listening, lounge, funkowych 
breaków i innych psychodelicznych dŸwiêków zosta³a okrzykniêta przez sieæ sklepów 
Tower Records (odpowiednik naszych EMPiKów) jednym z 10 najlepszych albumów 
tanecznych 1999 roku.
Ursula 1000 zosta³ okrzykniêty amerykañskim ambasadorem Big Beatu.
Drugi album Ursuli 1000 „All Systems Are Go Go” stanowi djski „mix tape” czyli 

sk³adankê utworów innych artystów zmiksowan¹ przez Ursulê podczas jednej z jego 
imprez. Na p³ycie znajduje siê 18 utworów m.in. z Japonii, Niemiec, W³och, Anglii i USA 
wszystkich w klimacie big beatów zakorzenionych w muzyce lat 60.
Trzeci album „Kinda Kinky” powsta³ przy wspó³pracy z gitarzyst¹ Dr. Lukiem (Saturday 
Nighlt Live band) i Brotherem Cleve (Combustible Edison). W tej produkcji Ursula 1000 
jeszcze g³êbiej eksploruje cocktailowe brzmienie lat 60 mieszaj¹c je z mocnym break 
beatem i charakterystycznym dŸwiêkiem organów Hammonda. 
Ursula 1000 zrobi³ tak¿e wiele remixów utrworów takich grup jak: Felix da Housecat, 
Montifiori Cocktail, Nicola Conte, i Pierre Henry czy s³ynnych utworów jak temat 
przewodni serialu Atomówki i Ulica Sezamkowa.
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“Musica e Amor” – to impreza towarzysz¹ca 6 Festiwalowi Filmów Latynoamerykañskich, 
a w szczególnoœci prezentacji filmów o muzyce latynoskiej. W sekcji La Musica 
zobaczymy najnowszy dokument muzyczny Mikiego Kaurismakiego – “Brasileirinho”. 
Brazylijska, wielkomiejska muzyka choro przypomina konwencj¹ warszawskie 
przedwojenne piosenki. Odwa¿nego zadania podj¹³ siê Grzegorz Risadinha Rakowiecki, 
znany warszawski cuiqueiro, który dokona³ transkrypcji przebojów Kapeli Czerniakowskiej 
na muzyczn¹ konwencjê choro, bossanovy, samby czy rytm capoeiry angola.
W trakcie wieczoru wyst¹pi trio Renella Valdes Cepero - “Son de Cuba”. Zespó³ gra 
tradycyjn¹ muzykê starokubañsk¹ - Son. Nie zabraknie salsy czy cha-chy! Nad ca³oœci¹ 
czuwa najbardziej latynoski warszawiak, DJ Ed Szynszyl. W trakcie wieczoru zabawy z 

publicznoœci¹ np. danca da garrafa. Na ekranach filmy z “II wyprawy do 
Brazylii”, organizowanej przez Stowarzyszenie Kultury Brazylijskiej na 
prze³omie stycznia i lutego 2005. A dla cia³a promocje batidas (drinki na 
bazie cachacy – wódki z trzciny cukrowej) i latynoskie przek¹ski. 
Impreza organizowana jest przez Agencjê Promocji “Manane” i 
Stowarzyszenie Kultury Brazylijskiej. 

Grzegorz (Risadinha) Rakowiecki Quinteto 

Trio Son de Cuba 

Renell Valdes Cepero

Grzegorz (Risadinha) Rakowiecki to znany warszawski cuiqueiro, który 
dokona³ transkrypcji przebojów Kapeli Czerniakowskiej na muzyczn¹ 
konwencjê choro, bossanovy, samby czy rytm capoeiry angola. 
Zaawansowany capoeirista, œwietny muzyk i artysta. Towarzysz¹ mu 
fascynaci muzyki brazylijskiej, profesjonalni muzycy studyjni oraz 
muzycy z kapel ulicznych. 

Trio “Son de Cuba” w dzisiejszej postaci koncertuje od paŸdziernika 2003 
roku, jako jedyna tego rodzaju grupa w Polsce. Specjalizuje siê w 

interpretacji bogatej, popularnej muzyki kubañskiej, tropikalnej oraz karaibskiej, tak 
kochanej i cenionej w Ameryce, Europie i innych czêœciach œwiata.
Trio “Son de Cuba” to gitara, bongosy, kongi, tr¹bka, instrumenty perkusyjne takie jak; 

guiro, clave, maracas i oczywiœcie œpiew. Zespó³ gra tradycyjn¹ muzykê Son, 
która wyœmienicie nadaje siê do zabawy. Grupa stwarza atmosferê znan¹ ze 
s³ynnych klubów, restauracji i barów w Ameryce oraz Europie. Eleganckie 
bia³e garnitury i klimat gor¹cej Hawany… to doskona³y wybór na 
bankiety… Grupê tworz¹ profesjonalni muzycy latynoscy, dzia³aj¹cy w tym 
œrodowisku od wielu lat.

Posiada ogromne doœwiadczenia artystyczne i profesjonalne, wokalista, 

Musica e Amor (w ramach 6. Festiwalu Filmów Latynoamerykañskich)

gitarzysta, dyrektor i aran¿er kubañski, do Polski przyjecha³ po raz 
pierwszy w grudniu 2000 roku wraz ze swoim s³ynnym trio “Son 
de Cuba” w ramach kontraktu z “La Bodeguita del Medio” (filia 
s³ynnej kubañskiej restauracji). Po tej podró¿y rozpocz¹³ 
wspó³pracê jako wokalista w grupach latynoskich, takich jak “Calle 
Sol” i “Banda Virtual” oraz w wielu projektach polskich i 
zagranicznych (np. nagranie i promocja p³yty “Kora Ola, Ola!”). 
Jego wiedza i umiejêtnoœci przyczyni³y siê do sukcesów w takich 
krajach jak Gwatemala, Liban, W³ochy i Niemcy. 

Meksykañski perkusista David Saucedo mieszka i pracuje w 
Warszawie. Wspó³pracowa³ przy nagraniach i na koncertach, z takimi 
artystami jak: Janusz Stok³osa, Kayah, Justyna Steczkowska, Edyta Bartosiewicz, Kasia 
Kowalska, Urszula, grupa latynoska “Calle Sol” i sekstet “Son de Cuba” oraz innymi. Od 
wielu lat wspó³pracuje z “Maanamem”, a obecnie uczestniczy w projekcie “Kora Ola, 
Ola!”. Wiedzê i doœwiadczenia muzyczne zdoby³ podczas nauki w Meksyku, Anglii i na 
Kubie. W wolnym czasie udziela lekcji gry na perkusji latynoskiej.

Specjalizacja – tr¹bka. Laureat wielu konkursów ogólnopolskich i zagranicznych. 
Najwa¿niejsze zespo³y, które obecnie wspó³tworzy: Rei Ceballo & “Calle Sol”, Son De 
Cuba, Los Payos, Los Amigos, Kora Ola! Ola!, tria i kwartety jazzowe, oraz sound 
systemy: Cpt. Sparky, Ed Szynszyl, DJ Trebor, DJ Puk. Do niedawna Promni, Funksters, 
Funky Trip Fundation, Bêbnoluby, i inne. Muzyk sesyjny – na koncie 18 p³yt i wiele 
programów telewizyjnych (m.in. dla: Maanam, De Mono, Nic wielkiego, Bohema, Robert 
Chojnacki, Krzesimir Dêbski, Janusz Stok³osa, Jacek Grudzieñ, kabaret “Antykwariat”, 
Promni, TVP, PR, TV POLSAT, TV PULS, TVN, BBC i innych). Wystêpowa³ z wieloma 
orkiestrami symfonicznymi, m.in.; Orkiestra Symfoniczn¹ Filharmonii Narodowej w 
Warszawie, Orkiestr¹ Symfoniczn¹ Teatru Wielkiego w Warszawie, Sinfonia 
Varsovia. Wspó³pracowa³ z wieloma s³awnymi muzykami.

Nazywa siê Pawe³ Kucharczuk, absolwent SWPS. Jego pasj¹ jest 
muzyka œwiata, zarówno ta, któr¹ gra w klubach, jak i ta któr¹ tworzy na 
instrumentach perkusyjnych. Jest wspó³autorem projektów; grupa 
twórcza Primitivo, Clue �ród³o - Scena Muzyki Œwiata, Festa Brasil czy 
coroczny Festiwal Muzyki Etnicznej w ramach Warszawskiego Tygodnia 
Wielokulturowego. 

David Saucedo Valle

Piotr Ziarkiewicz

Dj Ed Szynszyl
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Boogaloo Crew z Litwy to znana od 10 lat marka imprezowa. Ten team Djski powsta³ w 
1994 roku za³o¿ony przez dwóch przyjació³, których ambicj¹ jest promowanie 
niekomercyjnej muzyki. Tomas Boo i Christian Weissbrot (Niemcy) zdecydowali siê 
zacz¹æ organizowaæ imprezy promuj¹ce Acid Jazz, Funk, Hip-hop i Soul.
By³y to pierwsze pó³legalne imprezy na Litwie, które przesz³y do legendy litewskiej sceny 
djskiej. Jako Boogaloo wypracowali sobie jedn¹ z najbardziej rozpoznawalnych marek 
DJskich na Litwie. Niezale¿nie od miejsca i daty, w którym robi¹ imprezê zawsze 
zwabiaj¹ rzeszê wiernych s³uchaczy spragnionych dobrej muzyki.
Obecnie Boogaloo DJs to Tomas Boo i DJ 2Fresh (Technics DMS Champ 2002/2003). 
Ich muzyka to kombinacja FUNK, OLD SKOOL, ORIGINAL BREAKS, FUNKY BREAKBEAT 
innych SAMPLI, SCRATCHY, coœ co mo¿na okreœliæ mianem “CUT AND PASTE”.
Przez parê ostatnich lat Boogaloo organizuje imprezy zapraszaj¹c goœci z zachodu takich 
jak: ED Piller, Tristan Longhworth, dj SMOOVE (ACID JAZZ rec, uk), KEB DARGE (uk), 
Dr. Rubberfunk (uk), CATSKILLS DJS (uk), BEATHOVEN (puma strut rec, uk), PARLOUR 
TALK (uk),  MANSFIELD (readymade rec, Japan), MAXWELL IMPLOSSION (bungalow 
rec., germany), PHIL WARD (lo fidelity allstars, uk), BREAKING BREAD djs (uk), DJ ZAZ 
(superclasse rec. France), dj CHAK (st. Petersburg, Russia), DJ FORMAT (uk) i wielu 
innych.
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+ Cpt. Sparky - DJ Support

LOLA
LOU Drag Queen Show
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