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Informacja prasowa 

18 września 2018, Warszawa 

Mikkey Dee pojawi się w Warszawie! 

Mikkey Dee, w przeszłości perkusista zespołu Motorhead, dziś związany z inną legendarną kapelą – Scorpions, już wkrótce 

pojawi się w stolicy. Muzyk weźmie udział w Whisky Live Warsaw, gdzie będzie promować alkohol sygnowany nazwą 

zespołu. 

Przez ponad 20 lat u boku legendarnego basisty i wokalisty Iana „Lemmy’ego” Kilmistera tworzył oblicze Motorhead, jednej z 

najbardziej rozpoznawalnych kapel muzycznych, która odcisnęły swoje piętno na współczesnym rocku oraz heavy metalu. W 

2015 roku, po śmierci ekscentrycznego lidera zespołu, ogłosił, że Motorhead kończy swoją działalność. Nie zaprzestał jednak  

swojej przygody z muzyką. Karierę kontynuuje w znanym na całym świecie zespole Scorpions. Mikkey Dee, bo o nim mowa, 

przyjedzie w dniu 12 października do Warszawy, gdzie weźmie udział w 5. edycji, odbywającego się w Centrum Praskim 

Koneser, festiwalu Whisky Live Warsaw. 

Jego przyjazd do Warszawy związany jest z promocją whisky Motorhead XXXX, która została wyprodukowana przez uznaną 

szwedzką destylarnię Mackmyra. Alkohol powstał w 2015 roku, na 40-lecie założenia zespołu, a do Polski trafił w zeszłym 

roku. Co istotne, muzycy nie tylko użyczyli swojego wizerunku, ale również aktywnie uczestniczyli w procesie jej 

powstawania. Jak podaje producent, brytyjscy rockmani samodzielnie wybierali beczki i konsultowali ostateczne efekty z 

master blender destylarni, Angelą D’Orazio. Mackmyra Motorhead leżakowała przez 5 lat w beczce po Bourbonie, a 

następnie przez prawie rok w beczce po sherry Oloroso. Stąd w jej smaku i aromacie można wyczuć  miód, orzechy, wanilię, 

migdały, rodzynki, owoce cytrusowe, tytoń i estragon.  

Mikkey Dee pojawi się na festiwalu w pierwszym dniu. Organizatorzy zaplanowali spotkanie z muzykiem w godzinach 

popołudniowych. Gość specjalny opowie m.in. o pomyśle na swoją whisky, nieznanych dotąd faktach z życia Motorhead oraz 

planach na przyszłość. Uczestnicy spotkania będą mogli zdobyć autograf Mikkey’ego Dee. W sklepie festiwalowym pojawi się 

whisky oraz wódka Motorhead, a także inne gadżety związane z zespołem, na których muzyk chętnie będzie składać swój 

podpis.  

O dokładnej godzinie spotkania organizatorzy poinformują w późniejszym terminie. Bilet wstępu na Whisky Live Warsaw 

uprawnia do udziału w spotkaniu z muzykiem. Bilety są już dostępne do nabycia w sprzedaży on-line. W dniu festiwalu 

czynne będą kasy na terenie Konesera. Więcej informacji o samym wydarzeniu znajduje się pod adresem 

www.whiskylivewarsaw.com. 

 

*** 

Tudor House (www.tudor-house.pl) – działający od 1995 roku na polskim rynku największy importer alkoholi typu Premium. Jej 

właściciel – Jarosław Buss, jest niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie whisky. Jako pierwszy Polak w historii sędziował 

prestiżowe zawody World Whiskies Awards, odbywające się raz do roku w Londynie. 
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Kontakt dla mediów 
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PR Coordinator 

Kom. 535 999 689 
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