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O autorach / About the authors:
Ich drogi przecinały się wielokrotnie: znali się z występów w Eklektik Room 
czy z warsztatów grania na afrykańskich bębnach. NGOMADS to trio, w skład 
którego wchodzą: Łukasz Dembiński (m.in. założyciel zespołu Foliba), Radek 
„Bond” Bednarz (znany z wrocławskiego zespołu Miloopa, producent i organi-
zator festiwalu Eklektik Session) i Piotr Gospodarczyk (perkusjonista, muzyko-
terapeuta, założyciel Szkoły Rytmu). Materiał zmiksował Roli Mosimann, który 
w zeszłym roku otrzymał nagrodę „Człowieka ze Złotym Uchem” podczas  
12. edycji festiwalu producentów muzycznych Soundedit.
Their paths crossed many times – they knew each other from performances in 
Eklektik Room and African drum workshops. NGOMADS is a trio that features 
Łukasz Dembiński (founder of i.a. Foliba band), Radek “Bond” Bednarz (known 
from Wrocław-based Miloopa, producer and organiser of the Eklektik Session 
festival) and Piotr Gospodarczyk (drummer, music therapist, founder of the 
School of Rhythm). The material was mixed by Roli Mosimann, winner of the 
Golden Ear Award during the 12th edition of the Soundedit Music Production 
Festival.

O płycie / About the album:
Tytuł krążka swoją genezę ma w słowie „ngoma”, które określa instrumenty 
muzyczne używane w centralnej i wschodniej Afryce. Pochodzi ono od kongij-
skiego słowa oznaczającego „bęben”, stąd na płycie dominują utwory oparte 
na brzmieniu instrumentów perkusyjnych. Handpany wprowadzają nutę 
refleksyjną, wręcz medytacyjną, lecz jest ona przełamywana dźwiękami gitary 
basowej. Utwory z EP-ki zostały zarejestrowane na żywo w przestrzeni Eklektik 
Art we Wrocławiu w listopadzie zeszłego roku.
The title of the album is based on the “ngoma” word, which denotes musical 
instruments used in Central and Eastern Africa, and comes from a Congolese 
word for a drum – with this information, it should be no wonder that the album 
is dominated by songs based on the sound of percussion instruments. Hand-
pan drums introduce reflective, even meditative notes, which are interrupted 
by the sounds of bass guitar. The tracks featured on this EP were recorded live 
at Eklektik Art space in Wrocław in November last year.
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Tytuł / Title: „What’s The Deal With Time?”  
Zespół / Band: Oxford Drama
Data premiery / Release date: 26.03.2021
Wytwórnia / Label: Asfalt Records

Tytuł / Title: „NGOMADS” 
Autorzy / Authors: Łukasz Dembiński, Radek “Bond” Bednarz,  
Piotr Gospodarczyk 
Data premiery / Release date: 1.03.2021
Wytwórnia / Label: Gig Ant

O zespole / About the band:
Zespół tworzą Małgosia Dryjańska i Marcin Mrówka, oboje pochodzą z Wro-
cławia. Podopieczni wytwórni Brennnessel, w 2015 roku wydali swój pierwszy 
album „In Awe”, tym samym zyskując tytuł jednego z najciekawszych debiutów 
2015 roku na polskiej scenie muzycznej. Wtedy zaczęła się ich muzyczna 
podróż – Oxford Drama ruszyła w trasę wraz ze swoim wrocławskim patronem 
– zespołem Kamp! Pojawiali się na festiwalowych scenach Open’era czy Spring 
Break. Trzy lata później, we wrześniu 2018 roku, powrócili z nowym krążkiem 
„Songs”, niejako odchodząc od elektro-popowej formuły, a teraz oczarowują 
słuchaczy najnowszym krążkiem „What’s The Deal With Time?”.
This Wrocław-based band was created by Małgosia Dryjańska and Marcin Mrów-
ka. Signed to the Brennnessel label, in 2015 they released their first album In Awe, 
which was dubbed one of the most interesting Polish debuts of 2015. This was 
also the beginning of their musical journey – Oxford Drama went on a tour with 
their Wrocław-based patron – Kamp! finding their way to the stages of Open’er 
and Spring Break. Three years later, in September 2018, they returned with a new 
album, Songs, which somewhat departed from the electro-pop formula.

O płycie / About the album:
To trzeci długogrający album w dorobku zespołu po kolejnej trzyletniej  
przerwie wydawniczej. Jak sami przyznają w jednym z wywiadów, w 2015  
roku Oxford Drama była frywolna, ale lubiła mieć wszystko pod kontrolą. 
W 2021 roku uczymy się łączyć ten perfekcjonizm z intuicją. Dajemy sobie 
przyzwolenie na robienie dźwięków, które pojawiają się jako potrzeba chwili. 
Przyjmujemy je i już nie kombinujemy ze zmianami – mówili. Po wrzuceniu  
do sieci singla „Not My Friend” zawrzało. Potwierdzili po raz kolejny, że są  
jednym z najciekawszych polskich zespołów indie rockowych z wpływami 
dream popu i surf rocka.
It’s the third LP in the band’s repertoire, released after a three-year hiatus. By their 
own admission in an interview, in 2015 Oxford Drama was frivolous, but still liked 
to have everything under control. “In 2021, we learn to combine that perfection-
ism with intuition. We let ourselves make sounds that come out of a spur of the 
moment. We accept them and we stop playing with changes”, they said. After 
they released their single Not My Friend online, they made a ton of buzz. With the 
latest release, their once again show that they are one of the most interesting 
Polish indie rock bands featuring influences of dream pop and surf rock. 

https://asfaltshop.pl/product/20254-oxford-drama-whats-the-deal-with-time-cd/
https://ngomads.bandcamp.com/

