


POSITIVE THURSDAYS IN DUB to
grupa doświadczonych muzyków,
którzy nie stronią od eksperymentów
dźwiękowych oraz improwizacji
jazzowych.

szystko zaczęło się pod koniec
2011 roku. Powstał wtedy projekt
muzyczny, będący przedłużeniem
audycji radiowej  Positive Thursdays
–  nadawanej nieprzerwanie od
2006 roku. Zamiłowanie do dubu
sprawiło, że projekt wraz z upływem
czasu poszerzał się  o kolejnych
członków, by już jako live act grać
regularne koncerty.

 takiej postaci funkcjonowali blisko
4 lata, w między czasie organizując
takie eventy jak Thursday Bass
Addicts, Island Bass Addicts, True
Bass Addicts czy 71Hz Unity.
Dodatkowo suportowali m.in.
legendarną brytyjską grupę
reggae Steel Pulse, wokalistę
grupy  Black Uhuru - ichaela
Rose’a oraz jamajską wokalistkę
Etanę czy też holenderskiego
producenta reggae/dub Twilight
Circus, a także polskiego producenta
muzyki bass Hatti Vatti.

Koncertowali również poza granicami
kraju pojawiając się w Szkocji
w ramach ee Dub Festival 2014,
w Edynburgu oraz Bułgarii na 
Student Camp Summer Fest 2013
w Albenie. Jesienią 2013 roku jako 
pierwsza grupa muzyczna zagrali
dubową sesję w Radio RA we
rocławiu, dając tym samym
początek cyklowi koncertów RA
Sessions.  2014 roku nawiązali
współpracę z brytyjskim wokalistą
Ghetto Priest (Asian Dub Foundation
/On U Sound).

Rok 2015 to przełom dla grupy.
DJ-ski live act przerodził się w pełno-
prawny zespół złożony z doświad-
czonych muzyków, którzy nade
wszystko cenią sobie eksperymenty
i wolność muzyczną. Razem wyruszyli
w podróż, szukając własnego
brzmienia. 

Intensywna praca w studio zaowocowała
powstaniem nowych utworów.
Dodatkowo w 2016 roku do rocławia 
przyjechał Ghetto Priest, by popracować
razem z zespołem. Efektem tej wizyty
jest dokument„Rockin’ In Babylon”, 
który powstał podczas sesji w studio.
Od tego momentu zespół nie zwolnił tempa,
pojawiając się na różnych imprezach
w kraju jak Independent Dub Day 2017.
Otwierał także koncert popularnego
francuskiego zespołu Dub Inc. podczas ich
wizyty w Polsce.

Rok 2018 to poza koncertami przede
wszystkim praca nad autorskim materiałem.
Koncept album „Landing On Planet
Dub” ukazał się 4 kwietnia 2020 roku
nakładem holenderskiego labelu
Rockers Artists Agency, z którym
zespół jest związany od 2019 roku. 

Koncerty Positive Thursdays to przede
wszystkim pokazanie szerokiego spektrum
muzyki reggae i dub. Przepełnione
improwizacjami występy sprawiają, że
żaden koncert nie jest taki sam. To zabawa
muzyką i swoiste przeniesienie idei sound
systemowego żonglowania tempami na
organiczne brzmienie zespołu.

POSITIVE THURSDAYS IN DUB

Sebastian Pachecki - trąbka, fx

Adam Kurek - puzon, fx

Rafał Konert - prekusjonalia, sample, fx

aciek olański - bas

arcin łodarczyk - klawisze, synth

ichał Lange - perkusja

Piotr Pac-Pomarnacki - realizator dźwięku



LANDING ON PLANET DUB

„Landing on Planet Dub” to
pierwszy album w dorobku
Positive Thursdays in DUB.

Nagrania tego materiału
trwały od lipca 2018 do
kwietnia 2019 roku.

Pulsacja reggae, dubowe
przestrzenie, jazzowe
zacięcie. szystkie te dźwięki
inspirowały zespół i były
motorem do znalezienia 
wspólnego języka, którym
cała ósemka musiała nauczyć
się posługiwać. Owocem tego
spotkania, a także różnych
wpływów, jakie wszyscy
wnieśli do powstawania
albumu, jest te dziewięć
utworów.

“Landing on Planet Dub” to
swego rodzaju opowiadanie
- historia lądowania na dubowej
planecie. Zespół postanowił
zabrać słuchacza w podróż.
Bez zbędnych słów, bez 
kompromisów. To żywe bębny,
bas, klawisze, perkusjonalia,
sample, rozbudowana sekcja
dęta w postaci saksofonów,
puzonu, trąbki i flugelhorna,
która wypełnia przestrzeń
stworzoną podczas nagrań
na żywo w studio. Dzięki temu
zabiegowi płyta otrzymała
organiczne brzmienie. To 
zabawa muzyką i kompozycją.

Dokąd zmierza ta podróż?
Na to pytanie słuchacz musi
odpowiedzieć sobie sam.
Każdy musi namalować obraz
samodzielnie i napisać swój
przebieg tej historii.

Zamknij oczy i leć….

EDIA O ALBUIE

“Extremely enjoyable space adventure by
this Polish live dub crew”.
REGGAE.BE

“Listening to this album is like listening to
the soundtrack of a movie”.
REGGAE-VIBES.CO

POSŁUCHAJ ALBUU
Klikając na ikonę, przeniesiesz się do portalu .streamingowego.

http://www.reggae.be/nl/news?id=15750
https://www.reggae-vibes.com/news/2020/03/first-album-from-positive-thursdays-in-dub/
https://open.spotify.com/album/17s2tFTInDUJ9Zmtcp9ZRR
https://tidal.com/browse/album/135825537
https://music.apple.com/pl/album/landing-on-planet-dub/1505221971
https://www.deezer.com/en/album/138864352
https://positivethursdaysindub.bandcamp.com/album/landing-on-planet-dub
https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_kpz0NNfrpBC6T1L9T7y-lAUW1QjYGx-1w


https://positivethursdays.com/

NOE LOGO

Pojawienie się koncepcji
na album „Landing on
Planet Dub”  zbiegło się
w czasie z potrzebą odświeżenia
logotypu zespołu.

Nowe logo jest wzorowane
na logotypie NASA. Cyfry na 
spodzie okręgu 6907200719 
to upamiętnienie pierwszego
lądowania człowieka na Księżycu,
które miało miejsce 20 lipca 1969 
roku. Z kolei druga data
20 lipca 2019 to 50. rocznica
tego wydarzenia, a także
moment ukończenia finalnych
prac nad albumem i prezentacja
promomixa.

REMIXED ON PLANET DUB

 lutym 2021 roku wydaliśmy
zremiksowaną wersję albumu
“Landing On Planet DUB”. 
ydawnictwo zatytułowane 
“Remixed On
to dziewięć nowych
spojrzeń na utwory, które 
znalazły się na pierwowzorze.

Swoje remiksy zrobili m.in. 
weterani brytyjskiej sceny dub.
Pochodzący z Leicester -
Vibronics oraz jeden
z członków londyńskiego
kolektywu Bush Chemists
- Chazbo. Karaibskiego klimatu
dodali pochodzący
z Trynidadu  Suns Of Dub. 
Na albumie znaleźli się też:
holenderski producent
Uncle Fester On Acid oraz
pochodzący z Polski Dod
i Jabbadub.

/

Planet DUB”



AŻNIEJSZE KONCERTY POSITIVE THURSDAYS IN DUB

STUDENT CAMP SUER FEST 2013 | ALBENA | BUŁGARIA

KONCERT LIVE  RADIO RA 2013 | ROCŁA | POLSKA

EEDUB FESTIVAL 2014 | EDYNBURG | SZKOCJA

XX REGGAE NAD ARTĄ 2014 z GHETTO PRIEST | GORZÓ LKP | POLSKA

REGGAE NAD ISŁOKIE 2015 z GHETTO PRIEST | RZESZÓ | POLSKA

INDEPENDET DUB DAY 2017 | ROCŁA | POLSKA

XXXV RA SESSION 2017 | ROCŁA | POLSKA

SUPPORT GRUPY STEEL PULSE 2013 | ROCŁA | POLSKA

INOBRANIE 2018 | ZIELONA GÓRA | POLSKA

LAS FESTIVAL 2020 | PACZYN | POLSKA



ZDJĘCIA 

KONTAKT

LAS FESTIVAL 2020

SESJA NAGRANIOA Z GHETTO PRIESTE 2016

XXXV RA SESSION 2017

RAFAŁ KONERT

0048 786 186 054

POSITIVETHURSDAYS.CO

rafal.konert@gmail.com

VIDEO kliknięcie na miniaturę spowoduje przeniesienie na YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=mpFX-pxNB_Q
https://www.youtube.com/watch?v=J7uhnnvuAEE
https://www.youtube.com/watch?v=-k6kASC9agQ&t=1884s
https://www.youtube.com/watch?v=xgjkvIrdv48
https://positivethursdays.com/





