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Zbliża się 56. KFPP w Opolu. "Przed nami dwa tygodnie
zabawy"
Mocno rozbudowana i zróżnicowana oferta imprez i atrakcji wokół Krajowego Festiwalu Piosenki
Polskiej. Przypomnijmy, 56. edycja rozpocznie się 14 czerwca.
Jedną z większych inicjatyw jest 50. Rajd Festiwalowy. Od kilku lat stałym punktem imprez
okołofestiwalowych są koncerty Rock Opole oraz Hip-Hop Opole (7-8 czerwca). Jak co roku, w
planie jest funkcjonowanie Kawiarenki z Gwiazdami na Rynku.
14 czerwca na rynku o 18:30 wystąpi Damian Ukeje z koncertem, pt. "Ukeje: moje boskie
Buenos". Zaprezentuje przeboje Kory i grupy Maanam w wersjach akustycznych.
- Atmosfera wokół festiwalu powinna być radosna i kolorowa - zaznacza prezydent Opola
Arkadiusz Wiśniewski.
- Jak co roku, staramy się, żeby ten czas festiwalowy nie był kojarzony wyłącznie z występami
artystów w amfiteatrze. Chodzi o to, aby wiele rzeczy działo się w mieście. Przed nami dwa
tygodnie różnych zabaw w całym Opolu, do których zapraszam młodszych i starszych
mieszkańców. Dla każdego będzie coś miłego – wiele ważnych wydarzeń. Przez najbliższe dwa
tygodnie miasto będzie żyć festiwalem piosenki.
Podczas Hip-Hop Opole i Rock Opole błonia Politechniki Opolskiej będą ogrodzone. Nikt nie
wniesie materiałów niebezpiecznych ani pirotechnicznych.
- Na oba koncerty przygotujemy strefę chilloutu, a na dzień hip-hopowy również miasteczko
tematyczne - mówi Agnieszka Jurowicz, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Polskiej
Piosenki.
- Bardzo ważna uwaga, szczególnie chyba dla publiczności koncertu Hip-Hop Opole, która
tradycyjnie jest trochę młodsza niż na koncercie rockowym. Dzieci poniżej 16. roku życia wejdą
na teren imprezy jedynie pod opieką dorosłych. Jedna osoba pełnoletnia może mieć pod opieką
maksymalnie pięcioro nieletnich.
Na rynku przewidziano też akcję "Zostań gwiazdą festiwalu", czyli ściankę z czerwonym
dywanem, tronem i fotobudką.
- Poszerzymy też Aleję Gwiazd Festiwalu Polskiej Piosenki - dodaje Aleksandra Śmierzyńska z
Wydziału Promocji w ratuszu.

- W tym roku zostaną odsłonięte trzy gwiazdy w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki. Fundacja Stolicy
Polskiej Piosenki zaprasza na odsłonięcie gwiazdy Ani Dąbrowskiej, Janusza Kondratowicza oraz
Tomka Lipińskiego. Poinformujemy jeszcze o godzinach – wszystko jest uzależnione od prób
podczas festiwalu. Informacje umieścimy na naszej stronie internetowej oraz na portalu
społecznościowym.
W sobotę 22 czerwca na Małym Rynku będzie rozbrzmiewać muzyka klubowa. Podczas
festiwalowego after party zagra między innymi DJ Neevald oraz Novika i Lex.

