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Opole Songwriters Festival już wkrótce. Zobacz, kto
wystąpi!
- Stanowimy świetną alternatywę dla dużych, plenerowych festiwali. Stawiamy na bliski kontakt z
artystami i muzykę, która jest dla nas najważniejsza. Nie zamykamy się na żaden gatunek i nurt
muzyczny. Liczą się dobre piosenki. Od 8 lat tworzymy festiwal z pasją i sercem - mówią twórcy
tego kultowego już wydarzenia. O czym mowa? Opole Songwriters Festival! Impreza w tym roku
odbędzie się w pierwszy weekend września. Bilety już w sprzedaży!
<p><span style="font-weight: bold;">Gwiazda już pierwszego dnia<br /> </span></p>
<p><br /> W tym roku gwiazdą wydarzenia będzie Courtney Barnett - australijska songwriterka,
która w roli headlinera występuje tego lata na największych festiwalach muzycznych w Europie.
"<span style="font-style: italic;">Courtney Barnett to jedna z najbardziej wyróżniających się i
porywających głosów w niezależnym rocku, piosenkarka i autorka tekstów, która łączy wnikliwe
obserwacje z druzgocącą samooceną</span>” – czytamy na stronie OSF.</p> <p><span
style="font-weight: bold;"><br /> Co jeszcze w piątek?</span></p> <p><br /> Artystka
wystąpi pierwszego dnia festiwalu w piątek (06.09). W tym dniu będzie okazja posłuchania
jeszcze dwóch koncertów. Pojawi się wokalistka z Los Angeles Jessica Pratt. Na koniec Annie
Hockeysmith i jej czarująca wersja elektroniki zanurzona w subkulturach rave z wyraźną
skłonnością do popu….</p> <p><span style="font-weight: bold;"><br /> Sobota</span></p>
<p><br /> Drugi dzień festiwalu to okazja do posłuchania legendy! W Opolu wystąpi Lech
Janerka, który jest bez wątpienia zjawiskową postacią na polskiej scenie muzycznej. Działa na
własnych zasadach i nie robi niczego pod publikę. Być może dlatego, jego grono oddanych fanów
jest tak duże… Tego dnia na scenie NCPP pojawi się także Arlo Parks – młoda songwriterka i
poetka z południowego Londynu, której debiutanckie nagrania wzbudziły prawdziwą sensację…
</p> <p><span style="font-weight: bold;"><br /> Niedziela z Porterem</span></p> <p><br
/> Interesująco zapowiada się koncert Johna Portera. Artysta w 40. rocznicę nagrania w Radiu
Opole płyty „Helicopters” wystąpi 8 września z solowym koncertem, podczas którego
zaprezentuje utwory z ostatniego krążka "Honey Trap", piosenki z legendarnego "Helicopters", z
duetu z Anitą Lipnicką, a także z projektów z Nergalem, Wojtkiem Mazolewskim, czy Alicją
Domańską. Premierowo usłyszymy utwory z trzeciej płyty zamykającej tryptyk spod znaku
mrocznego rocka. Radio Opole jest współorganizatorem tego koncertu wraz ze Stowarzyszeniem
Kulturalne Opole, Narodowym Centrum Polskiej Piosenki w Opolu, Agencją Artystyczną Adapter i
Studiem M im. SBB. Koncert jest wydarzeniem towarzyszącym Opole Songwriters Festival
2019.</p> <p> <br /> <span style="font-weight: bold;">Bilety<br /> </span><br /> </p>
<p><img class="image borderefx1 right" style=" width:50%; float:right; margin:10px 0 10px
20px;" src="http://radio.opole.pl/public/info/2019/284827/2019-07-15_1563201048.jpg" alt=""
title="" />Wszystkie koncerty odbędą się w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki (ul. Piastowska
14). Bilety są jeszcze dostępne na stronie<span style="font-weight: bold;"> <a
href="https://bilety.ncpp.opole.pl/rezerwacja/nienumerowane.html?ter_id=9427&ter_idt=e2820b

3eed9ee74fec04c2c4c1a65469" target="_blank" title="Przejdź na stronę
NCPP">https://bilety.ncpp.opole.pl</a> </span>lub w kasach <span style="font-weight:
bold;"><a href="https://ncpp.opole.pl/kontakt/" target="_blank">NCPP</a></span>. <span
lang="CS">Bilety na koncert Johna Portera są </span><span lang="CS">dodatkowo do kupienia
także tu: <span style="font-weight: bold;"><a
href="https://sklep.radio.opole.pl/pl/p/John-PORTER-SOLO-8-wrzesnia-2019-godz.-1900/101"
target="_blank" title="Przejdź do sklepu internetowego Radia Opole">sklep.radio.opole.pl</a>
</span>lub w biurze Radia Opole przy ul. Strzelców Bytomskich 8. </span></p> <p><br />
Przypomnijmy: Pierwszy Opole Songwriters Festival odbył się w 2012 roku. Zaczął się bardzo
kameralnie w opolskich klubokawiarniach, potem były większe sale… Wydarzenie nazywane jest
"najintymniejszym festiwalem muzycznym w Polsce". To tu w 2014 roku debiutował Kortez laureat Fryderyka, autor bestsellerowej płyty "Bumerang". Do tej pory w ramach festiwalu
wystąpiło ponad 60 wykonawców z kilkunastu państw świata m.in. Hugo Race, Rykarda Parasol,
Barbara Morgenstern, Myrra Ros, Warhaus, Lorna, a w zeszłym roku - zjawiskowa Sylvie
Kreusch.</p> <p><br /> Więcej informacji o OSF można znaleźć na stronie <a
href="http://opolesongwritersfestival.pl/" title="Przejdź na stronę organizatora
wydarzenia"><span style="font-weight: bold;">opolesongwritersfestival.pl</span></a>.</p>
<p><br /> Organizatorami festiwalu są Stowarzyszenie Kulturalne Opole i Narodowe Centrum
Polskiej Piosenki. Radio Opole Opole Songwriters Festival objęło patronatem medialnym.
Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Urzędu Miast Opola i samorządu województwa
opolskiego. </p> <p><span style="font-weight: bold;"> </span></p> <p> </p> <div> <div
style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold;"><br /> <div style="text-align:
center;">Program:</div></span> </div> <br /> </div> <div><span style="font-weight:
bold;">6/09/19</span></div> <div>COURTNEY BARNETT /AU/</div> <div>JESSICA PRATT
/US/</div> <div>HOCKEYSMITH /UK/</div> <div><br /> <span style="font-weight:
bold;">7/09/19</span></div> <div>LECH JANERKA /PL/</div> <div>ARLO PARKS /UK/</div>
<div>I INNI…</div> <div><span style="font-weight: bold;"><br /> 08/09/19</span></div>
<div>JOHN PORTER<br /> </div>

