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Okołofestiwalowych wydarzeń moc - zobacz, co się będzie
działo w Opolu!
56. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu rozpocznie się w piątek (14.06) i potrwa do
poniedziałku (17.06), ale to już tradycja, że festiwalową atmosferę w mieście czuć już dużo
wcześniej. Tradycyjnie przedfestiwalową rozgrzewką na błoniach Politechniki Opolskiej zapewnią
dwa koncerty. W piątek (07.06) Rock Opole, a w sobotę (08.06) Hip-Hop Opole. To wydarzenia,
które są dowodem na to, że festiwal tuż, tuż. Takich okołofestiwalowych wydarzeń będzie więcej.
Happening „Festiwalowy Most”, Strefa Widza, Kawiarenka z Gwiazdami, Rajd Festiwalowy,
odsłonięcia kolejnych gwiazd w alei na Rynku i After Party - to niektóre z nich.
<div> </div><span style="font-weight: bold;">Rockowo i hip-hopowo na początek </span><br
/> W piątek (07.06) na błoniach Politechniki Opolskiej przy ul. Mikołajczyka na dużej scenie
zagrają: Organek, Happysad, Łąki Łan i Dezerter. Koncert poprowadzi Piotr Stelmach. W sobotę
(08.06) z kolei w ramach Hip-Hop Opole wystąpią: Paluch, Kali, Sarius, Zipera, Włodi, PlanBe.
Imprezę poprowadzi Waldemar Kasta.<br /> <br /> <span style="font-weight: bold;">Happening
„Festiwalowy Most” </span><br /> Atrakcje festiwalowe to również wydarzenia niepowtarzalne.
W tym roku jednym z nich będzie Happening „Festiwalowy Most” przygotowany przez studentów
II roku Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego. W piątek (14.06) o godz. 17:00 uczniowie
zainspirują się Markiem Grechutą. Most ozdobią nuty „Dni, których nie znamy” kompozytora Jana
Pawluśkiewicza z roku 1971 oraz setki wstążek w barwach Opola.<br /> <br /> <span
style="font-weight: bold;"> Strefa Widza </span><br /> Dla tych, którzy z różnych powodów nie
zasiądą na krzesłach w amfiteatrze szykowana jest Strefa Widza na Rynku. Na dużym ekranie
ledowym będą transmitowane wszystkie festiwalowe koncerty. Strefa zostanie otwarta w piątek
(14.06) o godz. 18:30 koncertem Damiana Ukeje, który zagra akustycznie najpopularniejsze
utwory grupy Maanam oraz kilka swoich. <br /> <br /> <span style="font-weight: bold;">
Kawiarenka z Gwiazdami </span><br /> W sobotę i niedzielę (15-16.06) scena pod Ratuszem
zamieni się w Kawiarenkę z Gwiazdami, czyli widowisko telewizyjne produkowane przez Muzeum
Polskiej Piosenki i TVP Rozrywka. Od godz. 13:30 na kanapach zasiądą m.in. Margaret, De Mono i
Szymon Wydra, aby opowiedzieć o swoich wspomnieniach związanych z Opolem.<br /> <br />
<span style="font-weight: bold;">Rajd Festiwalowy</span><br /> <img class="image
borderefx1 right" style=" width:50%; float:right; margin:10px 0 10px 20px;"
src="http://radio.opole.pl/public/info/2019/281295/2019-06-04_1559660049.jpg" alt="" title=""
/>Tradycyjnie Automobilklub Opolski organizuje Rajd Festiwalowy. Impreza w tym roku obchodzi
jubileusz 50-lecia, wychodzi z rangi amatorskiej i wchodzi do kalendarza najmocniejszego cyklu
rajdów okręgowych w Polsce – Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska. Rajd wystartuje w
sobotę (15.06) o godz. 18.30 z opolskiego Rynku. Wręczenie pucharów i nagród oraz oficjalne
zakończenie odbędzie się w niedzielę (16.06) ok. godz. 17.30 również na opolskim Rynku.<br />
<br /> <span style="font-weight: bold;">Aleja Gwiazd Polskiej Piosenki</span><br /> <img
class="image borderefx1 right" style=" width:50%; float:right; margin:10px 0 10px 20px;"

src="http://radio.opole.pl/public/info/2019/281295/2019-06-04_1559659973.jpg" alt="" title=""
/>Tradycyjnie Aleja Gwiazd Polskiej Piosenki wzbogaci się o nowe gwiazdy artystów. W tym roku
gwiazdy odsłonią Ania Dąbrowska i Tomek Lipiński. Odsłonięta zostanie też gwiazda Janusza
Kondratowicza – autora tekstów piosenek m.in. dla Czerwonych Gitar, Krzysztofa Klenczona czy
Haliny Frąckowiak.<br /> <br /> <span style="font-weight: bold;"> After Party na
koniec</span><br /> Na zakończenie okołofestiwalowych atrakcji na Małym Rynku w Opolu
odbędzie się After Party. Impreza rozpocznie się 22 czerwca (sobota). Zabawę nakręcać będą:
Novika & Mr. Lex, NeeVald, D’VISION, MJ Sax oraz Stahou.<br /> <br /> Radio Opole jest
patronem medialnym okołofestiwalowych wydarzeń.<br /> <img class="image borderefx1 fit"
style=" width:100%; clear:both; margin:10px 0 10px 0;"
src="http://radio.opole.pl/public/info/2019/281295/2019-06-04_1559659190.jpg" alt="" title=""
/>

