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54.Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki – zobacz program i
słuchaj Radia Opole!
Telewizja Polska ogłosiła szczegółowy program 54. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu
(uwaga - nie: piosenki polskiej, a właśnie: polskiej piosenki!). Festiwal potrwa od 15 do 17
września. Sprzedaż biletów trwa.Wszystkie koncerty Radio Opole będzie transmitować.
Szykujemy także Festiwalowe Studio, z którego będziemy na bieżąco zdawać relacje z amfiteatru
i dziejących się w Opolu wydarzeń okołofestiwalowych, a dla naszych słuchaczy mamy 65
podwójnych zaproszeń, które będą do zdobycia w konkursach - szczegóły w naszych audycjach.
Festiwal rozpocznie w piątek (15.09) o godz. 20:20 koncert z okazji jubileuszu 50-lecia pracy
artystycznej Maryli Rodowicz pt. "Wariatka tańczy - 50 lat na scenie". Po nim o 22:15 zaczną się
„Debiuty”. Drugi dzień festiwalu (16.09) to koncert "Premier", a po nim występ Jana Pietrzaka pt.
"Z PRL-u do Polski". Na finał w niedzielę (17.09) szykowane są dwa koncerty: "Od Opola do Opola"
oraz "After Party". <br /> <br /> Szczegółowy opis poszczególnych festiwalowych dni
zamieszczamy poniżej. <br /> <br /> Bilety na 54. KFPP można kupić w salonach sklepów Empik
oraz internetowo poprzez stronę <span style="font-weight: bold;"><a
href="http://www.kupbilet.pl/kultura/koncert/cr0832" target="_blank" rel="">kupbilet.pl</a><br
/> <br /> </span>Radio Opole jest patronem medialnym 54.Krajowego Festiwalu Polskiej
Piosenki. <span style="font-weight: bold;"></span><br /> <br /> <div align="center"><span
style="font-weight: bold;">PIĄTEK 15 września <br /> </span> </div><span style="font-weight:
bold;">20:20 „Wariatka tańczy – 50 lat na scenie”. Jubileusz Maryli Rodowicz </span><br />
<ul> <li>Jubileusz Maryli Rodowicz to koncert podsumowujący 50-lecie pracy artystycznej
niekwestionowanej Królowej Polskiej Piosenki. W programie koncertu znajdą się największe
przeboje artystki w nowych aranżacjach i nowych interpretacjach.</li> </ul> <ul> <li>Obok
jubilatki – liczni goście – popularni wokaliści i zespoły, którzy uświetnią jubileusz, wykonując
przeboje Maryli Rodowicz w duetach z nią lub przedstawiając autorskie wersje piosenek z jej
repertuaru. Artystom będzie towarzyszyć Opole Gospel Choir.</li> </ul> <ul> <li>W koncercie
znajdą się też archiwalne materiały filmowe, przypominające najważniejsze wydarzenia z
artystycznego życia gwiazdy i przedstawiające jej pasje i fascynacje – nie tylko muzyczne. </li>
</ul> <ul> <li><span style="font-weight: bold;">Wystąpią</span>: Maryla Rodowicz, Marcin
Wyrostek, Kozak System, Pectus, Kasia Popowska, Andrzej Lampert, Feel, Doda, Cleo, Blue Cafe,
Opole Gospel Choir, Jan Kliment, Damian Ukeje, Mateusz Ziółko, Piotr Cugowski, Tomasz
Szczepanik. Koncert poprowadzą Maria Szabłowska i Marcin Kusy.</li> </ul><span
style="font-weight: bold;">22:15 Debiuty </span><br /> <ul> <li>O wyborze najlepszego
debiutu zadecyduje zarówno jury, jak i widzowie, głosujący poprzez SMS-y i aplikację.</li> </ul>
<ul> <li>Telewizja Polska po raz kolejny stworzyła możliwość zaprezentowania się na opolskiej
scenie młodym artystom, komponującym własną, różnorodną muzykę. Wszyscy debiutanci
wykonają autorskie utwory. Usłyszymy najbardziej wyróżniające się i najlepiej zapowiadające się
muzyczne osobowości. Artystów, którzy nie tylko zaprezentują nową muzykę, ale przede

wszystkim nakreślą style i trendy rozwijające się na rodzimej scenie muzycznej. W koncercie
podczas liczenia głosów wystąpi gościnnie jedna z gwiazd festiwalu.</li> </ul> <ul> <li><span
style="font-weight: bold;">Wystąpią</span>: BBR&G („ Szmaragdowa mgła”), Arkadiusz
Kłusowski („To już za nami”), Karolina Leszko („Oboje wiemy”), Octavia („Gdy zamykam oczy”),
Ravel („Wstawaj”), Sen („Wiem”), Szymon Pejski „Walizki”, Agnieszka Twardowska „Północ”,
Aneta Nayan („Nowy dom”), Leon („Tylko powiedz”), Ogień („Mary Jane”), Dominika Ptak („Jak
wiatr”), Moa („Ile udźwignie niebo”). Koncert poprowadzą Rafał Szatan i Sylwia Dekiert.</li>
</ul> <ul> </ul> <div align="center"><span style="font-weight: bold;">SOBOTA 16 września
<br /> </span> </div><span style="font-weight: bold;"><img class="image borderefx1 right"
style=" width:50%; float:right; margin:10px 0 10px 20px;"
src="http://radio.opole.pl/public/info/2017/209502/2017-08-31_1504186545.jpg" alt="54.
Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki – zobacz program, kup bilet i przyjdź" title="54. Krajowy
Festiwal Polskiej Piosenki – zobacz program, kup bilet i przyjdź" />20:20 Premiery </span><br />
<ul> <li>Koncert Premier, to jeden z najstarszych koncertów KFPP w Opolu. Towarzyszą mu
zawsze wielkie emocje, gdyż największe gwiazdy współczesnej sceny rozrywkowej rywalizują o
tytuł najlepszej Premiery Roku. Wyjątkowo i po raz pierwszy w historii wybór zwycięzcy odbędzie
się w dwóch etapach - najpierw widzowie wybiorą trójkę finalistów, a następnie wielkiego
zwycięzcę konkursu Premier.</li> </ul> <ul> <li>Koncert urozmaici niezwykła podróż
zaskakującego gościa koncertu, który w różnych zakątkach Polski będzie szukać recepty na
przebój. Podczas liczenia głosów wystąpi gościnnie jedna z gwiazd festiwalu.</li> </ul> <ul>
<li><span style="font-weight: bold;">Wystąpią</span>: Zakopower „Było, minęło”, Monika
Lewczuk feat. Antek Smykiewicz „Biegnę”, Pectus „Iluzja”, Katarzyna Cerewicka „Bez Ciebie”,
Formacja Nieżywych Schabuff „Poranki”, Lanberry „Most”, Krzysztof Kiljański „W drodze”, Izabela
Trojanowska „Skos”, Patrycja Zarychta „Uwolnij mnie”, Szymon Wydra „Płyń”, Omen „Wiem tylko
ty”, Marek Kościkiewicz De Mono „Ty jesteś jutrem”, NaVi „Teraz wiem”. Koncert poprowadzą
Agata Konarska i Rafał Brzozowski.<br /> </li> </ul> <ul> </ul><span style="font-weight:
bold;">22:35 Jan Pietrzak. Z PRL-u do Polski</span><br /> <ul> <li>Koncert legendy polskiego
kabaretu. Jan Pietrzak wraz z młodymi artystami, których zaprosił do swojego projektu, wykona
swoje słynne utwory oraz poprowadzi publiczność, wraz ze swoją opowieścią, z „PRL-u do
Polski”.</li> </ul> <ul> <li><span style="font-weight: bold;">Wystąpią</span>: Paulina
Grochowska, Jan Pietrzak, Zespół Zayazd, Julia Heichel, Bartek Kurowski, Natalia Sikora, Projekt
Patrioci, Adam Kaczmarek, Grupa Świt, Nula Stankiewicz, Kasia Nowa, Stanisław Klawe, Marlena
Drozdowska, Ryszard Makowski.</li> </ul> <ul> </ul> <div align="center"><span
style="font-weight: bold;">NIEDZIELA 17 września<br /> </span></div><span
style="font-weight: bold;">20:10 Koncert „Od Opola do Opola” </span><br /> <ul>
<li>Podczas tego koncertu przedstawione zostaną najważniejsze muzyczne wydarzenia, które
miały miejsce w okresie pomiędzy festiwalami opolskimi. Będzie o wydarzeniach ze wszystkich
dziedzin muzyki popularnej: od klasycznego popu, do pogranicza muzyki alternatywnej:
spektakularne, telewizyjne koncerty, jubileusze obecności na scenie, a także najważniejsze
wydawnictwa muzyczne, które pojawiły się w okresie minionego roku. Koncert będzie stanowił
swoisty konglomerat wydarzeń, gatunków i emocji. Będzie także galą, podczas której
uhonorowani zostaną najbardziej twórczy artyści minionego roku.</li> </ul> <ul> <li>Wśród
gości znajdą się m.in.: Edyta Górniak, Bracia, Anna Wyszkoni, Rafał Brzozowski, Natalia Szroeder,
Mateusz Ziółko, Antek Smykiewicz, Monika Lewczuk, De Mono, Rezerwat, No to co, Jary Oddział

Zamknięty, Aleksandra Bogucka, Rafał Brzozowski. Koncert poprowadzi Tomasz Kammel.<br />
</li> </ul> <ul> </ul><span style="font-weight: bold;">22:20 After Party </span><br /> <ul>
<li>Koncert wieńczący tegoroczny festiwal w Opolu przypomni największe przeboje polskiej
muzyki tanecznej. Od big-beatu i prywatek lat 70-tych, przez elektroniczny pop lat 80-tych, po
wszelkie odmiany muzyki dance, obecnej w Polsce od lat 90-tych aż do czasów obecnych. Na
scenie pojawi się zaskakujący i oryginalny miks utworów połączonych "domiksowanymi" na żywo
przez DJ "bitami". Podczas wieczoru zabrzmią przeboje, bez których nie może się odbyć żadna
taneczna zabawa.</li> </ul> <ul> <li>Oprawę muzyczną nadadzą znakomici muzycy pod
kierunkiem Marcina Urbana. Widzów koncertu do zabawy zachęcać będzie duża grupa taneczna.
W ten sposób, po raz pierwszy w historii festiwalu w Opolu wszyscy widzowie, zarówno ci przed
telewizorem, jak i ci w amfiteatrze wezmą udział w opolskim legendarnym After Party.</li> </ul>
<ul> <li><span style="font-weight: bold;">Wystąpią</span>: The Chance, Formacja Nieżywych
Schabuff, Norbi, Papa D., Bolter, Pectus, Izabela Trojanowska, Andrzej Dąbrowski, Ryszard
Rynkowski, Kapitan Nemo, Tercet Egzotyczny, Ewelina Lisowska, Cleo, Robert Chojnacki, Gromee.
Koncert poprowadzą Rafał Patyra, Edyta Herbuś i Norbi.</li> </ul> <ul><a
href="434,0,festiwal-opolski-2017" target="_blank" rel="" title="Radio Opole o 54. KFPP"><img
class="image borderefx1 fit" style="width: 100%; clear: both; margin: 10px 0px; border: medium
none;" src="http://radio.opole.pl/public/info/2017/209502/2017-09-12_1505209316.jpg"
alt="54.Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki – zobacz program i słuchaj Radia Opole!"
title="54.Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki – zobacz program i słuchaj Radia Opole!" /></a>
</ul> <ul> </ul> <ul> </ul> <ul> </ul> <ul> </ul>

