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Kim jest Filip Mizia? Koncertem w Studiu M zespół otwiera
nowy rozdział... Kup bilet i przyjdź!
W czwartek 21 lutego w Studiu M im. SBB odbędzie się koncert wrocławskiego songwritera Filipa
Mizi w nowej odsłonie. Ich muzykę nazwano elektrycznym eklektyzmem, można w niej znaleźć
rocka, alternatywę, hip-hop, funk, pop oraz disco. Początek koncertu o godz. 20:00. Sprzedaż
biletów w internetowym sklepie Radia Opole już ruszyła!
Pierwsza godzina wydarzenia będzie tradycyjnie transmitowana, a jeszcze przed samym
koncertem zespół pojawi się w audycji <a
href="http://radio.opole.pl/428,0,dobre-granie-dobre-granie-ekstra" target="_blank"
title="Dowiedz się więcej o audycji">Dobre Granie</a>. Bilety w cenie 10 zł są do zakupienia w
sklepie Radia Opole dostępnym poprzez stronę internetową tu: <span style="font-weight:
bold;"><a href="https://sklep.radio.opole.pl/pl/p/Bilet-na-koncert-FILIP-MIZIA-godz.-20.00-/91"
target="_blank">Przejdź do sklepu</a></span>.<br /> <br /> - Najbliżej mi do określenia
singer-songwriter. Śpiewam i rapuję, gram na gitarze, piszę teksty, tworzę i produkuję moją
muzykę. Z wykształcenia jestem psychologiem i absolwentem Instytutu Psychologii Uniwersytetu
Wrocławskiego - mówi o sobie Filip Mizia. <br /> <br /> Z Opolem mają dobre wspomnienia. W
zeszłym roku - jeszcze jako FMxĐ - zostali laureatami Zimowej Giełdy Piosenki. W ramach
nagrody zagrali na Piastonaliach, a Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu
wręczył zespołowi nominację do udziału w 54. Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie, na
którym zdobyli III miejsce. <br /> <br /> <img class="image borderefx1 right" style="
width:50%; float:right; margin:10px 0 10px 20px;"
src="http://radio.opole.pl/public/info/2019/268264/2019-02-19_1550568640.jpg" alt="[fot.
Szymon Gruszczyński]" title="[fot. Szymon Gruszczyński]" />Na koncie mają też udział w
Festiwalu Piosenki Artystycznej ‘’Poetycka Dolina’’, na którym dobyli wyróżnienie. Grali m.in. w
kultowym klubie muzycznym YAAM w Berlinie na wydarzeniu fundacji Kalte Nothilfe Berlin
‘’Weihnachten in Berlin’’ w ramach współpracy z instytucją ‘’Berlin meets Wroclove’’, czy w
Piwnicy pod Baranami w Krakowie....<br /> <br /> Projekt muzyczny Filip Mizia powstał w grudniu
2017 roku. Od początku jego współtwórcą był grający na gitarze basowej, syntezatorach i
saksofonie - Kacper Mikołajuk. W Studiu M odbędzie się premiera koncertu w poszerzonym
składzie z udziałem: Piotra Wita (gitara elektryczna, syntezator), Marcina Włodarczyka
(instrumenty klawiszowe) i Marcina Urszulaka (perkusja).<br /> <br /> Facebook: <span
style="font-weight: bold;"><a href="https://www.facebook.com/miziafilip/" target="_blank">Filip
Mizia na Facebooku</a></span><br /> Instagram: <span style="font-weight: bold;"><a
href="https://www.instagram.com/miziafilip/" target="_blank">Filip Mizia na
Instagramie</a></span><br /> Zobacz: <a
href="https://www.youtube.com/channel/UCIP_sMVIQnCZtzglgEvURqQ?view_as=subscriber"
target="_blank" style="font-weight: bold;">Filip Mizia YouTube</a><br style="" />

