Radio Opole: http://radio.opole.pl/130,207660,tarnogranie-juz-w-sobote-zagra-min-zespol-hurt

„Tarnogranie” już w sobotę – zagra m.in. zespól Hurt
Jak to możliwe, by na wsi, w szczerym polu postawić scenę, zaprosić zespoły grające muzykę
alternatywną i zrobić festiwal? Okazuje się, że możliwe, a dowodem II edycja imprezy pod nazwą
„Tarnogranie”. Festiwal rozpocznie się w najbliższą sobotę (12.08) w Tarnowcu - niewielkiej
miejscowości w gminie Lubsza, ok. 20 km od Brzegu. Do konkursu stanie 12 debiutanckich
zespołów, a muzyczną „wisienką na torcie” będzie koncert zespołu Hurt z Wrocławia. Wstęp
wolny. Początek o godz. 14:00. Na miejscu będzie możliwość skorzystania z darmowego pola
namiotowego. Więcej o wydarzeniu w środę (09.08) w Loży Radiowej po godz. 13:00 oraz po
18:00 w audycji Dobre Granie.
Impreza zdaje się obalać stereotyp, jakoby jedyne warte uwagi wydarzenia na wsiach to dożynki
przy disco polo. Dla debiutantów scen alternatywnych to okazja zaistnienia przed szerszą
publicznością. <br /> <br /> Podczas II edycji „Tarnogrania” 12 zespołów - z nurtu szeroko
pojętej alternatywy - powalczy o nagrodę główną - nagranie płyty w studiu nagrań Folktronika w
Miedzianej. Uczestników oceni jury w składzie: Kinga Berkowicz (wokalistka zespołu Bongostan ),
Paweł Kinder (właściciel studia nagrań Folktronika), Michał Pogoda (TVP 3 Opole), Dominik
Matuszczak (nauczyciel w szkole muzycznej w Brzegu, mieszkaniec Tarnowca). Przewidziano
także Nagrodę Publiczności.<br /> <br /> Po części konkursowej, ok. godz. 21:00 rozpocznie się
koncert zespołu Hurt. Festiwal poprowadzą Wioletta Frankiewicz i Andrzej Buchowski.<br /> <br
/> Po koncertach nie zabraknie wspólnej zabawy tanecznej z muzyką serwowaną przez DJ’a, a
jeśli ktoś miałby ochotę pozostać na miejscu do niedzieli – będzie możliwość skorzystania z pola
namiotowego. A zostać warto, bo podczas "after party" zaplanowano także koncert zespołu
Szelky Cover Bend, w którym występuje pomysłodawca festiwalu, mieszkaniec wsi Tarnowiec Grzegorz Tokarczyk. <br /> <br /> Zarówno koncerty, jak i pole namiotowe są bezpłatne. Na
miejscu przewidziano także – jak zapewniają organizatorzy: „niedrogi i przepyszny” – catering.
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zagra m.in. zespól Hurt" />Oto lista zespołów, które powalczą o nagrodę główną: <br /> <ul>
<li> Black Drums Icon (Brzeg)</li> <li>Blues Galeria (Brzeg)</li> <li>Daga i Zwyrole (Opole)
<br /> </li> <li>Fools (Wrocław)</li> <li>Misscore (Nysa)</li> <li>Moongoat (Wrocław)</li>
<li>Odwilż (Praszka)</li> <li>Olven (Brzeg)</li> <li>SeeYah (Wrocław)</li> <li>Supermarket
(Opole)</li> <li>Tripsis (Warszawa) </li> <li>Wata (Wrocław)<br /> </li> </ul> W trakcie
obrad jury, czyli poza konkursem wystąpi zespół Petarda z Tarnowca.<br /> <br />
Organizatorami wydarzenia są Stowarzyszenie „Tarnowiec wczoraj, dzisiaj i jutro”, Studio nagrań
Folktronika i Rada Sołecka Tarnowiec; współorganizatorami: GOK w Lubszy, OSP Mąkoszyce oraz
Agro Gobarto. Festiwal finansowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w
ramach 20-lecia programu Odnowa Wsi Opolskiej. Radio Opole objęło imprezę patronatem
medialnym. <br /> <br /> O "Tarnograniu" w audycji <a href="17,164,dobre-granie"

target="_blank" rel="" title="Dowiedź się więcej o audycji Dobre Granie">Dobre Granie</a>
(01.08) opowiadał Andrzej Buchowski - rozmowa jest do odsłuchania poniżej.

