Arshenic to zespół rockowy, zainspirowany takimi nurtami jak art rock, rock psychodeliczny, nu
metal, progresywa, gothic metal, melodyjny rockmetal.
Zespół powstał w 2006 roku w Trójmieście. W 2007 roku zarejestrował materiał na EP „W plecy
nóż”. W tym czasie grupa zagrała liczne koncerty, między innymi na Międzynarodowym
Koncercie Młodych Talentów (Kappeln – Niemcy), Neptunalia, wraz z Milczeniem Owiec i
Homo Twist.
W 2008 roku zespół nagrał kolejną płytę promocyjną „Lilie” promując ją podczas trasy
koncertowej po Polsce oraz koncertów wraz z zespołami Closterkeller (podczas Abrakadabra
Gothic Tour) i Artrosis (Gothic Diamonds Tour).
W Listopadzie 2009 grupa zarejestrowała pierwszą długogrającą płytę w Studio X (Olsztyn), którą
zatytułowała po prostu „Arshenic”
II miejsce w V Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów
Rockowych „Konfrontacje 2009”.
„Zespół Roku 2009” prowadzonym przez portal Rockz.pl.
Występ w drugiej edycji programu Must Be The Music
Utwór „Odejdziesz” wydany na składance Sampler 05
wytwórni Halotan Records.

W latach 2012-2014 działalność zespołu była zawieszona. W styczniu 2015
zespół, angażując się w akcje na rzecz zwierząt, wrócił na scenę z akcją
charytatywną „Pucha dla Sierściucha”, której jest organizatorem. Wydana
zostaje reedycja płyty zarejestrowaną w 2009, poszerzona o dodatkowe
utwory. Obecnie płyta o niezmienionym tytule „Arshenic” liczy 15 polsko i
anglojęzycznych utworów, między innymi: „Odejdziesz„, „W plecy nóż”,
„Kołysanka”, „Paparazzi” czy „Lilie”.
W kwietniu 2016 zespół wydał płytę nową EP tytule „ERASED”, zawierającą
trzy utwory „Grzyby”, „Erased” oraz „Breakin”.
Obydwie płyty zespołu dostępne są w sprzedaży fizycznej.
W lutym 2017 zespół wydał singiel "Monster" zapowiadający drugą długogrającą płytę zespołu. W
ramach działalności wspierającej pomoc zwierzętom zespół nagrał teledysk do utworu w schronisku w
schronisku dla bezdomnych zwierząt.
Utwór Monster oraz płyta Erased
dostępne są we wszystkich w
popularnych serwisach
streamingowych, między innymi:
iTunes, Apple Music, Tidal, Wimp,
Spotify, Deezer, Google Play,
Muzodajnia, Empik.com
Obecnie zespół przygotowuje się
do rejestracji nowej płyty, której
wydanie planowane jest na 2018
rok.

Niezaprzeczalnym atutem
koncertów zespołu Arshenic jest
połączenie profesjonalnego
grania, które na żywo nie
odstępuje od nagrań studyjnych, z
żywiołowością i charyzmą
sceniczną muzyków.

Skład:
Oliwia Bartuś-Staszak „Ofilia” – wokal
Włodzimierz Czuba „Vlad”– gitara elektryczna
Jakub Łoboda – gitara elektryczna
Marek Turło – gitara basowa
Max – klawisze
Bartosz Staszak „Włóczykij” – perkusja

www.facebook.com/Arshenic

info@arshenic.com

tel. 603-213-043

