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Poniedziałek 20:00 - 23:00 - "Mocna Strona Muzyki" oraz "Przestrzeń i Dźwięk" - Jacek Blok
poniedziałkowych audycji w Radiu Toksyna FM. Audycje na żywo rozpoczynamy w każdy poniedziałek o
godzinie 20.00 i nadajemy do 23.00 W cyklu co dwa tygodnie prezentowane będą dwie audycje Mocna
Strona Muzyki i Przestrzeń i Dźwięk MOCNA STRONA MUZYKI: audycje zawierają wszystko to co w
muzyce rockowej i niezależnej warte jest odnotowania i przypomnienia. Audycją nie rządzą schematy
więc można się spodziewać elektro, synth, metalu, industrialu, gotyku i wszelkich odmian muzyki która
niesie dużo energii i emocji. Jednak najważniejszym elementem jest artystyczna wartość samej muzyki
czyli jej mocna strona! PRZESTRZEŃ I DŹWIĘK: audycja zawierać będzie muzykę rozbudowaną
przestrzennie i dźwiękowo. Sporo będzie klasycznej elektroniki i tej nowoczesnej, awangardy i psychodelii
oraz elementów rocka progresywnego. Tutaj klimat będzie tematem przewodnim.
Wtorek 22:00 - 24:00 - Music is the weapon Blok muzyczny przedstawiający nagrania wydane przez
gdyńską wytwórnię Music Is The Weapon
Środa 20:00 - 22:00 - 2Reggały - Mixer i RassTi Audycja prowadzona przez ojca i syna. Dzieli ich 30 lat
różnicy, łączy miłość do muzyki reggae i nie tylko. Razem jeżdżą na festiwale, słuchają płyt a przede
wszystkim rozmawiają o muzyce. Często się spierają, maja inne opinie, przez co grają reggae po całości
od ortodoksyjnego roots, przez ska, po ragga, raggamuffin czy samba reggae. Audycja nie tylko o
reggae, ale i o tym, że ojca i syna może łączyć wspólna pasja.
Czwartek 9:00 - 12:00 - Music is the weapon Blok muzyczny przedstawiający nagrania wydane przez
gdyńską wytwórnię Music Is The Weapon 16:00 - 19:00 - Jimmy Jazz Records Blok muzyczny
przedstawiający wydawnictwa szczecińskiej wytwórni Jimmy Jazz Records 20:00 - 22:00 - "Popcentrala" Jarek Prowadzący Jarek Mikołajczyk przedstawia informacje o imprezach, spektaklach, książkach i
nowych płytach. O kulturze przy jazzie i nie tylko. Jeśli muzycznie jazz - to jazz TODAY a nie podstarzali
panowie co to zamknęli improwizacje w przestarzałych solówkach, improwizowanych od lat w różnych
składach prawie tak samo. Również alternatywa, szeroko pojęta. 22:00 - 24:00 - "Tu S'thrash'yn" - [p]
Zła muzyka w złym czasie antenowym. Po nic i bez ambicji. Hardcore Punk, Oi! i Zimna Fala.
Piątek 20:00 - 24:00 - "Strefa bitu" - Gjego Muzyka clubowa, trance'owa, dance'owa - jednym słowem:
wszystko co się nadaje na parkiet. W innych godzinach muzykę starannie wyselekcjonowaną nadaje
Toxic Boy, nasz autopilot.
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