


MAX BRAVURA
Polski niezależny zespół ze śląska założony przez  

frontmena i wokalistę Macieja Wachowiaka. 
Jego charakterystyczny i charyzmatyczny wokal  

dał się już poznać w poprzednim  
projekcie - Slutocasters.  

Max Bravura początkowo był projektem solowym,  
w ciągu trzech lat zmieniał skład i podejście.  

Spotkanie Jacka Talagi zaowocowało powstaniem  
debiutanckiej EP „How Bravura” a później zespołu, który  

w swojej twórczości łączy w sobie rock’n’rolla spod znaku 
Beatlesów, eklektyzmu Davida Bowiego kończąc  
na porównaniach z tak kontrastującymi grupami  

jak Franz Ferdinand i Joy Division.

Obecnie chłopcy pracują nad nowym materiałem  
i szukają wydawcy.

 

„Max Bravura to skrzyżowanie muzyki 
The Beatles i Davida Bowiego. Jeden 
z najlepszych zespołów jaki słyszałem, 
który zachowuje korzenie rock and rolla!” 
Damian Sikorski, dziennikarz muzyczny



Max Bravura w obecnym składzie koncertuje od kwietnia 2016 roku. W ciągu zaledwie roku chłopcy zagrali ponad  
35 koncertów w całej Polsce, przez wielkie miasta jak Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, po mniejsze  
miejscowości jak Ełk, Słupsk czy Sieradz. Zostali laureatami studenckiego festiwalu FAMA 2016,  
wydali EP oraz singiel. 

Frontmenem zespołu jest charyzmatyczny Maciek Wachowiak. To on i jego osobowość sprawia-
ją, że każdy koncert Maxa Bravury to energetyczny booster dla publiczności. Artysta wszechstronny  
i nieobliczalny. W każdym gigu daje coś nowego, płytę traktując jako punkt wyjścia do zupełnie nowej jakości.  
Idąc na koncert Maxa Bravury, nie możemy być niczego pewni poza tym, że na pewno będzie to niezapomniane show!

MAX BRAVURA TOUR



EP HOW BRAVURA
11 maja wydana została płyta EP “How Bravura”. Jest to debiut fonograficzny 
chłopaków, szesnaście minut gitarowego grania.
Proste, gitarowe melodie, zmiksowane  
i zmasterowane przez Michała Kupicza.
Eklektyczne połączenie gitarowego folku, synth-popu  
i wave’u podbite post-punkową energią
i charyzmą na scenie.

z recenzji:
“Wpaść na pomysł, by do worka z inspiracjami włożyć tuzów  
gitarowego indie-rocka początku XXI wieku jest rzeczą szlachetną,  
choć dość oczywistą. Ale żeby powstałe z tego dźwięki brzmiały  
brawurowo w głośnikach to już inna para kaloszy.” (WAFP)

“(...)mamy do czynienia z bardzo rasowym, dojrzałym debiutem.  
Katowicko-warszawski kwartet nie ogranicza się do trwania  
w wystudiowanej, podpatrzonej za kanałem La Manche pozie,  
ale traktują ją jako punkt wyjścia do poszukiwań własnej tożsamości.  
No i mają rękę do przebojowych motywów, a to najważniejsze. “  
(Jarek Szubrycht)

Maciej Wachowiak - głos / maszyny / gitara elektryczna 
Jacek Talaga - gitara elektryczna
Radek Rutkowski - gitara basowa
Filip Oczkowski - perkusja





Kontakt: 
bookings & press

Magdalena Angulska +48 517 191 108 
m.angulska@gmail.com  
bravurabookings@gmail.com
maxbravuramusic@gmail.com

Spotify: http://spoti.fi/29F729H 
iTunes: http://apple.co/2aaa5Fa 

TIDAL: http://bit.ly/29z4maH 
Deezer: http://bit.ly/29Qt7V4 

Google Play: http://bit.ly/29ErnKM

Youtube:  bit.ly/ytmaxbravura
Soundcloud: bit.ly/scmaxbravura
Bandcamp: bit.ly/bcmaxbravura

https://www.facebook.com/MaxBravura 
www.maxbravura.com
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