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Opole Songwriters Festival - gwiazdą Rykarda Parasol
Promują młode talenty, wspierają debiutantów, zapraszają renomowanych artystów - tak będzie i
tym razem. Mowa o Opole Songwriters Festival. Tegoroczna edycja imprezy rusza 6 listopada.
Trzy festiwalowe dni wypełni aż dziesięć koncertów. Pierwszy odbędzie się w Studio M Radia
Opole i będzie transmitowany na naszej antenie od godz. 19:00. Wystąpią: trójmiejski zespół Side
Roads oraz łączący perkusję, bas, hipnotyzujący wokal oraz banjo - Miss Is Sleepy. Gwiazdą
festiwalu będzie w tym roku - nazywana często Nickiem Cave'em w spódnicy - amerykańska
artystka Rykarda Parasol. To jedyny biletowany koncert, na wszystkie pozostałe wstęp wolny, a
festiwal tradycyjnie będzie się odbywał w różnych miejscach Opola. Szczegóły programu
podajemy poniżej.
To dopiero trzecia edycja Opole Songwriters Festival, ale impreza ta to już swoista marka. To
podczas tego właśnie festiwalu swój pierwszy koncert zagrał Kortez, który podbił listę przebojów
radiowej „Trójki” singlem „Zostań”, a Patrick The Pan, Peter J. Birch i Lilly Hates Roses pojawili się
zanim doceniła ich reszta kraju i to tu Tomasz Makowiecki premierowo zaprezentował utwory ze
swojej autorskiej płyty „Moizm”. Od początku też organizatorom wydarzenia udawało się
przyciągnąć do Opola artystów z różnych części świata - od USA (Ryland Bouchard), przez
Australię (Hugo Race), po Wielką Brytanię (David Hurn) i Niemcy (Susie Asado). <br /> <br />
<img title="Opole Songwriters Festival 2015" alt="Opole Songwriters Festival 2015"
src="http://radio.opole.pl/public/info/2015/123532/2015-10-29_1446125874.png" style="
width:33%; float:left; margin:10px 20px 10px 0;" class="image borderefx1 left" />W tym roku
festiwal poziomu nie obniża, a w programie wydarzenia aż 10 koncertów. Wystąpią: Amerykanka
o charyzmatycznym głosie, Niemka nazywana berlińską Björk, Holender grający swego czasu w
zespole Très.b, artysta nazywany Niemenem piosenkowej alternatywy, artystka śpiewająca
piosenki w stylistyce amerykańskiego folku lat 20, songwriter z Włoch, duet autorsko
interpretujący twórczość Marleny Dietrich, zespół prezentujący przestrzenne gitarowe granie
bliskie ambientu, poznański tercet łączący w swojej muzyce banjo, harmonijkę, kontrabas i
akordeon, a do tego coś specjalnego, dla osób lubiących odkrywać eksperymentalne dźwięki
elektroniki. <br /> <br /> <span style="font-weight: bold;">Posłuchaj rozmowy Justyny
Przyborowicz z Romanem Szczepankiem, dyrektorem III OSF</span>:<br /> <div
class="audiobox"> <audio preload="none" controls="controls"> <source type="audio/mp3"
src="http://radio.opole.pl/public/info/2015/123532/2015-10-30_1446201457.mp3"></source></a
udio></div><br /> <br /> Organizatorem Opole Songwriters Festival jest Stowarzyszenie
Kulturalne Opole. Radio Opole jest patronem medialnym wydarzenia. Więcej informacji o
wydarzeniu tu: <a rel="" target="_blank"
href="http://www.opolesongwritersfestival.pl/index.html#artysci."><span style="font-weight:
bold;">Opole Songwriters Festival 2015</span></a><br /> <span style="font-weight:
bold;"><br /> </span> <div align="center"><span style="font-weight: bold;">Program Opole
Songwriters Festival 2015</span><br /> <br /> </div> <div align="center"><span

style="font-weight: bold;">PIĄTEK 6 listopada</span><br /> </div> <span style="font-weight:
bold;">19:00</span>, Radio Opole (Studio M), Strzelców Bytomskich 8<br /> Side Roads (PL)<br
/> Miss Is Sleepy (PL)<br /> Koncert transmitowany na antenie Radia Opole<br /> Liczba miejsc
ograniczona. Wstęp wolny<br /> <span style="font-weight: bold;">22:30</span>, Kofeina 2.0,
Pl. Teatralny 13<br /> L.A.S. (PL) + DJ set.<br /> Wstęp wolny<br /> <div align="center"><span
style="font-weight: bold;">SOBOTA 7 listopada </span><br /> </div> <span
style="font-weight: bold;">18:00</span> Dawna Hala Maszyn WiK, Oleska 64<br /> Francesco
Zucchi (IT)<br /> Olivier Heim (NL) <br /> Wstęp wolny<br /> <span style="font-weight:
bold;">20:30</span>, PSM im. F. Chopina, Strzelców Bytomskich 18<br /> „Wieczór piosenki
niemieckiej”<br /> Katie & Me Meet Marlene (PL)<br /> Barbara Morgenstern (DE)<br /> Koncert
jest częścią <a
href="http://radio.opole.pl/113,2,xii-dni-kultury-niemieckiej-na-slasku-opolskim-z&idpi=130&idxi=
120350" target="_blank" rel="">XII Dni Kultury Niemieckiej na Śląsku Opolskim</a><br />
Liczba miejsc ograniczona. Wstęp wolny<br /> <span style="font-weight: bold;">23:00</span>,
Kofeina 2.0, Pl. Teatralny 13<br /> OSF afterparty<br /> Wstęp wolny<br /> <div
align="center"><span style="font-weight: bold;">NIEDZIELA 8 listopada</span><br /> </div>
<span style="font-weight: bold;">18:00</span>, Ramiarnia, Krakowska 1<br /> Secret gig <br
/> Koncert jest niespodzianką dla publiczności<br /> Liczba miejsc ograniczona. Wstęp wolny<br
/> <span style="font-weight: bold;">20:00</span>, PSM im. F. Chopina, Strzelców Bytomskich
18<br /> Moriah Woods (US)<br /> Rykarda Parasol (US)<br /> Wstęp biletowany. Liczba miejsc
ograniczona<br /> <br /> <div align="center"><br /> </div>

