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Everything began in 2008 when Remigiusz Bregier (guitars) and Janusz Janicki (drums),
who played in a couple of bands together, and had known each other for quite some
time, decided to start a new project. They used to greet each other with the words “keep
rockin’!” instead of more casual regards-type of expression when exchanging e-mails,
thus the name of the band quickly became obvious.
Upon finding people who completed the lineup - Marcin Wojciechowski (vocals), Piotr
Majerski (guitar) and Piotr Gierszewski (bass), Keep Rockin’ started writing music and
played its first shows.
In 2009 they already had their first victory at a local battle of the bands competition ‘Struna’, held in their hometown of Włocławek.
In 2010 the band entered the Islands Studio in Inowrocław (run by Quidam keyboard
player Zbigniew Florek) and recorded a five-song EP. The following year they won another
competition - Rock Piotrcovia Festival 2011.
Keep Rockin’ started off as a typical rock band. They played heavy, riff-oriented and
rather short songs. As years passed, the music matured and began to include some proggy
elements. The songs were getting lengthier, and the arrangements became enriched. In
the late 2011 Keep Rockin’ was ready to record their first album.
Within the first three years the lineup went through a couple of changes. Maciej
Podkomorzy played bass briefly and upon his departure was replaced by Aleksander
Kruszewski. In the home stretch of the recording session, Janusz convinced his older
brother - Grzegorz - to join the band on keyboards.
“Into the Unknown” was released in May of 2013 by Lynx Music - a company from
Cracow, PL. For the most part it had a positive reception, and the album received good
reviews from most of the polish music journalists. Keep Rockin’ also started getting some
attention abroad. The first single - “Seven Past Midnight” started airing in radio stations
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in the UK. Positive reviews appeared in european progressive rock websites and some
feedback came even from the far-east.
Keep Rockin’ was to start promoting “Into the Unknown” with regular shows, however
it wasn’t possible due to Piotr Majerski leaving the band in June of 2013. While the band
was searching for a replacement they shot the first video for the song “Passing”. In the
late 2013 the band was joined by Adam Muszyński on guitar.
Having a complete lineup again, KR’ started playing shows. In 2014 and 2015 the band
gigged regularly all throughout Poland, alongside bands such as Kruk, Lizard, Mr Pollack,
Art Of Illusion, or Retrospective.
In 2015 the first song from “Into The Unknown” - The Leaves - was aired on Polish
Radio Channel 3 in a broadcast hosted by Marek Niedźwiecki - a legendary polish music
journalist.
In the meantime, “Seven Past Midnight” reached first place on Radio RockTime charts
and it kept a solid position in TOP20 for over a year.
In 2014 KR’ already had some new songs written. The band had been playing shows,
while simultaneously starting to write new material. In the early 2016, eleven new songs
were completed and were ready to be recorded. Before doing so, Keep Rockin’ played
one of it’s most important shows during the 10th Tomasz Beksiński Progressive Rock
Festival in Torun, when they shared stage with Abstrakt, Animations, Arlon, AnVision,
BrainConnect, FractalMind, Love De Vice, Perihellium, Retrospective, Karnataka (UK)
and the legendary Władysław Komendarek (Exodus).
In the summertime of 2016 KR’ started the process of recording their second album.
Sessions took place mostly at Addyction Sound Studio started by Adam Muszyński.
Vocal tracking took place at Happy Light Studio in Toruń in December.
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By the end of the year the album was recorded and ready to be mixed. Postproduction
was done at Hertz Recording by Sławek and Wojtek Wiesławscy, the legendary billboardcharted polish engineers and producers working with the likes of Behemoth, Decapitated,
Vader on a regular basis.
The band upon recording “Screaming Out Your Name” decided that the album will be
bilingual. Thus the digipack contains two CD’s - one with english vocals and the second
with the polish versions. It’s a reaction to the band’s fanbase, suggesting that KR’ sounds
as good in polish as it does in english.
The production of the second album would not have been possible without the help of
the band’s friends and patrons. Thanks to a clever crowdfunding campaign Keep Rockin’
were able to finance all the aspects of the production. The main sponsors are AppNet
Media, ad i media and Włocławek Town Hall.
“Screaming Out Your Name” premiered on 28 April 2017. It’s release was preceded by
two singles - “Left Alone Again” and “Lost”. For the former, the band shot a video in
Browar B Cultural Center in their hometown. The latter was released as a lyric video.
In June 2017 the band parted ways with Marcin Wojciechowski. A couple of months
later Keep Rockin’ started rehearsals with a new vocalist. In 2018 KR’ released a single
entitled “Entr’acte”, which was a first glimpse of new music that the band was working
on with Kuba Kontowicz on vocals. During fall, KR’ played a couple of shows, including
their 10th anniversary gig. After that, Grzegorz Janicki decided to part ways with the
band.
2019 started with KR’ converting their rehearsal space into a studio to begin the recording
session for their thrid album. During spring, all the instruments were recorded. Keyboard
duties were taken over by Adam. The session was put on hold when KR’ decided to part
ways with their then vocalist.
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Luckily, the lineup issues KR’ was struggling with for about 2 years, ended with Michalina
Domańska-Krawiec joining the band during Summer 2019. With such a talented singer,
the band was able to quickly resume the recording session.
Tracking was completed in January 2020. The album was then mixed by Adam Muszyński
and mastered by Acle Kahney at 4D Studios in Milton Keynes, UK.
“Sesimic Shift” comprises of 8 songs with a total length of 52 mins and is set for 2020/04/17
release. “Freeze the Day” - the lead single - was released early March.
keep rockin’ is:
Michalina Domańska-Krawiec - vocals
Remigiusz Bregier - guitars
Janusz Janicki - drums
Aleksander Kruszewski - bass
Adam Muszyński - guitars
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Wszystko rozpoczęło się w roku 2008, kiedy to Remigiusz Bregier (gitara) i Janusz
Janicki (perkusja) zdecydowali się powołać do życia nowy projekt. Obaj znali się od
jakiegoś czasu i mieli już okazję grać razem w przeszłości. Organizując zespół często
wymieniali się e-mailami, w których zwykli pozdrawiać się słowami “keep rockin’!” i tak
nazwa kapeli szybko stała się oczywista.
Po znalezieniu osób, które uzupełniły skład - Marcina Wojciechowskiego (wokal), Piotra
Majerskiego (gitara) i Piotr Gierszewskiego (bas), Keep Rockin’ zaczęli pisać materiał i
zagrali pierwsze koncerty. Już w 2009 zanotowali pierwszy sukces, którym było wygranie
lokalnego konkursu konfrontującego młode zespoły pod nazwą “Struna”.
W 2010 roku zespół wszedł do prowadzonego przez Zbyszka Florka z Quidam studia
Islands w Inowrocławiu i zarejestrował pięć utworów na potrzeby promocyjnej plyty EP.
Rok później Keep Rockin’ wygrali kolejny przegląd - Rock Piotrcovia Festival 2011.
Początkowo zamysłem Keep Rockin’ było granie ciężkiej odmiany rocka. Z biegiem lat
stopniowo weryfikowali pierwotne założenia - muzyka dojrzewała, utwory stawały się
dłuższe, bardziej złożone, nabierały wyraźnie progresywnego charakteru. W 2011 zespół
był gotowy do rozpoczęcia nagrań debiutanckiej płyty.
W ciągu pierwszych trzech lat działalności doszło do kilku roszad w składzie. Przez
pewien okres z zespołem związany był Maciej Podkomorzy, którego ostatecznie zastąpił
Aleksander Kruszewski. Pod koniec sesji nagraniowej debiutanckiego krążka, Janusz
przekonał swojego brata - Grzegorza - do dołączenia do Keep Rockin’ i objęcia funkcji
klawiszowca.
“Into the Unknown” zostało wydane przez Lynx Music w maju 2013 roku. Płyta spotkała
się z ciepłym przyjęciem środowiska, a muzyka na niej zawarta dotarła do stacji radiowych
w Wielkiej Brytanii oraz na inne kontynenty.
Zespół miał w planach szereg koncertów promujących, lecz odejście Piotra Majerskiego
niedługo po wydaniu “ITU” uniemożliwiło realizację owych planów. Podczas poszukiwania
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osoby na jego miejsce muzycy zrealizowali teledysk do utworu “Passing”. Pod koniec 2013
roku do zespołu dołączył Adam Muszyński.
Zespół, znów w pełnym składzie, rozpoczął koncertowanie. Na przestrzeni lat 20142015 odbywały się regularne koncerty, podczas których KR’ mieli okazję zagrać m.in z
zespołami Lizard, Kruk, Mr Pollack, Art of Illusion, czy Retrospective.
W 2015 utwór otwierający debiutancką płytę - “The Leaves” - został wyemitowany na
antenie radiowej “Trójki” przez Marka Niedźwieckiego - znanego i cenionego dziennikarza
muzycznego.
W międzyczasie utwór “Seven Past Midnight” wskoczył na pierwsze miejsce listy
przebojów Radia RockTime, na której utrzymywał się przez ponad rok.
W 2014 roku zespół miał już gotową część materiału na drugi album. Muzycy grali
koncerty jednocześnie pracując nad nową muzyką. Na początku 2016 roku gotowych
było 11 nowych utworów a sesja nagraniowa miała się rozpocząć lada dzień.
Zanim to nastąpiło, Keep Rockin’ zagrali na X Jubileuszowym Festiwalu Rocka
Progresywnego im. Tomasza Beksińskiego, gdzie dzielili scenę z zespołami Abstrakt,
Animations, Arlon, AnVision, BrainConnect, FractalMind, Love De Vice, Perihellium,
Retrospective, Karnataka (UK) oraz legendarnym Władysławem Komendarkiem
(Exodus).
U schyłku lata 2016 roku KR’ rozpoczęli nagrywanie nowego albumu. Sesja odbyła się w
większości w Addyction Sound Studio stworzonym przez Adama Muszyńskiego. Wokale
zarejestrowane zostały zaś w studiu Happy Light w Toruniu.
Pod koniec roku nagrania zostały ukończone i materiał był gotowy do postprodukcji.
Proces miksu i masteringu przeprowadzili bracia Sławek i Wojtek Wiesławscy z Hertz
Recording w Białymstoku, znani inżynierowie, pracujący z największymi polskimi
zespołami gatunku rock/metal (Behemoth, Vader, Decapitated).
keep rockin’ bio

keep rockin’ Biography
pl

Zespół jeszcze przed rozpoczęciem nagrań zdecydował, że drugi album będzie
dwupłytowy. Cel był prosty - zarejestrować materiał w dwóch wersjach językowych polskiej i angielskiej. To reakcja Keep Rockin’ na głosy fanów, których część woli słuchać
muzyki zespołu z wokalami polskimi, inni zaś preferują język angielski.
Wyprodukowanie drugiego albumu nie byłoby możliwe, gdyby nie pomoc przyjaciół i
sponsorów. Dzięki sprawnej kampanii crowdfundingowej Keep Rockin’ mogli sfinansować
kompleksowo produkcję i wykonać ją bezkompromisowo. Głównymi sponsorami są: ad
i media group, AppNet Media oraz Urząd Miasta Włocławek.
Premiera “Screaming Out Your Name” już 28 kwietnia 2017 roku. Zespół w marcu
podzielił się pierwszą porcją nowej muzyki. Utwory “Left Alone Again” i “Lost” zostały
wydane w formie cyfrowej i spotkały się z bardzo dobrymi recenzjami.
Zespół w połowie 2017 postanowił rozstać się z Marcinem Wojciechowskim. U schyłku
lata rozpoczęte zostały próby z nowym wokalistą - Kubą Kontowiczem.
W 2018 ukazuje się “Entr’acte” - singiel będący swego rodzaju zapowiedzią nowego
materiału. Jesienią KR’ gra kilka koncertów, w tym jubileuszowy z okazji swego 10-lecia.
U schyłku roku Grzegorz Janicki nieoczekiwanie rozstaje się z zespołem.
Keep Rockin’ rozpoczyna rok 2019 od zaadaptowania sali prób na potrzeby sesji
nagraniowej. Wiosną zostają nagrane wszystkie partie instrumentalne utworów, które
mają znaleźć się na trzecim albumie grupy. Partie klawiszowe komponuje i nagrywa
Adam.
Sesja nagraniowa staje w miejscu, gdy KR’ decyduje się rozstać z wokalistą. Zespół po
niespełna dwóch latach znów zmuszony jest do przerzucenia sił na próby uzupełnienia
składu.
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Po kilku miesiącach udaje się. Do KR’ dołącza Michalina Domańska-Krawiec. Niedługo
potem wznowiona zostaje sesja nagraniowa.
Ostatnie ślady wokali zostały położone w styczniu 2020 r. Miksem zajął się Adam
Muszyński, zaś nad finalnym brzmieniem czuwał Acle Kahney (TesseracT) podczas sesji
masteringu w 4D Studios w Milton Keynes, UK.
Na “Sesimic Shift” składa się 8 nowych kompozycji o łącznej długości ok. 52 minut.
Album ukaże się 17 kwietnia 2020. Singiel wiodący - “Freeze the Day” - ukazał się w
marcu.
keep rockin’ to:
Michalina Domańska-Krawiec - wokale
Remigiusz Bregier - gitary
Janusz Janicki - instr. perkusyjne
Aleksander Kruszewski - bas
Adam Muszyński - gitary
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