Radio Opole: http://radio.opole.pl/101,285547,5-koncertow-ponad-20-wykonawcow-i-kilkadziesiat-

5 koncertów, ponad 20 wykonawców i kilkadziesiąt godzin
muzycznej uczty. Wielkie odliczanie do Międzynarodowego
Festiwalu Piosenki Turystycznej Kropka
Do malowniczych Głuchołaz położonych u podnóża Gór Opawskich z całej Polski już po raz 13.
zjadą miłośnicy poezji śpiewanej, a także największe gwiazdy z kręgu piosenki literackiej. Na
scenie głuchołaskiego amfiteatru w Muszli Leśnej wystąpią m.in. Pelton Trio, Myszy i Ludzie,
Krzysztof Daukszewicz, Basztyl, Sztywny Paz Azji Akustycznie i Lubelska Federacja Bardów.
- Nieoficjalnie zaczynamy w czwartek (18.07) koncertem OFF Sceny - mówi Paweł Szymkowicz,
dyrektor festiwalu. - Będą to wykonawcy, których będziemy mogli usłyszeć również w Przeglądzie
Utworów z Charakterem. Oficjalnie festiwal Kropka startuje w piątek (19.07). Pierwszego dnia
będą takie zespoły jak Pod Strzechą, Myszy i Ludzie, Krzysztof Daukszewicz i Babszytyl.
W sobotnie południe (20.07) rozpocznie się Przegląd Utworów z Charakterem, czyli PUCH. W tym
roku odbędzie się on nie w Muszli Leśnej, a w Centrum Kultury w Głuchołazach.
- Laureatów tego przeglądu poznamy wieczorem na koncercie, który zaczyna się o godzinie
18.00. Tutaj będziemy mieli Grupę na Swoim, Bartka Królaka, Sztywny Pal Azji Akustycznie i
koncert 20-lecia na scenie Lubelskiej Federacji Bardów. Oficjalny koncert urodzinowy zagrają
właśnie w Głuchołazach na Kropce - mówi Paweł Szymkowicz.
Od 2008 roku nieodłącznym elementem festiwalu "Kropka" jest trzeci dzień, który należy do
naszych południowych sąsiadów. Trambska Hudba tradycyjnie zaplanowana jest na niedzielę na
godzinę 16.00.
- Wystąpią tacy artyści jak Cihelna & Spol, Pocity, Martina Trchová & Trio, Jarret oraz Marek
Majewski z zespołem. Natomiast dla tych, którzy będą chcieli trochę od koncertów odpocząć, to
można nie tylko ochłodzić się w basenach balneologicznych parku zdrojowego, ale chociażby też
podejść na tężnię i nawdychać się tamtejszej solanki, tak aby wyjechać nie tylko wzmocnionym
duchowo, słuchając takich artystów, ale także żeby wyjechać w lepszej kondycji fizycznej - dodaje
Szymkowicz.
Szczegółowy program festiwalu jest dostępny na stronie www.kropka.glucholazy.pl. Dodajmy, że
Radio Opole objęło to wydarzenie patronatem medialnym.

