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Muzyka alternatywna w szczerym polu, a do tego
wyjątkowa atmosfera. "Tarnogranie" już 10 sierpnia!
Już po raz czwarty w Tarnowcu - niewielkiej miejscowości w gminie Lubsza, ok. 20 km od Brzegu odbędzie się Festiwal Zespołów Muzyki Alternatywnej „Tarnogranie”. Festiwal ten to dowód na to,
że na wsi, w szczerym polu można postawić scenę, zaprosić zespoły grające muzykę alternatywną
i zorganizować wydarzenie, które skutecznie zdaje się obalać stereotyp, jakoby jedyne warte
uwagi wydarzenia na wsiach to dożynki przy disco polo. Festiwal rozpocznie się w 10 sierpnia
(sobota). Początek o godz. 15:00. Wstęp wolny!
<p style="">W tym roku podczas konkursu zaprezentuje się 11 debiutanckich zespołów z nurtu
szeroko pojętej alternatywy. Powalczą o nagrodę główną – 20-godzinną sesję nagraniowym w
studiu nagrań Folktronika w Miedzianej. </p> <p style=""> </p> <p style=""><br /> Muzyczną
„wisienką na torcie” będzie koncert Świnki Halinki – zespołu z Lubina, który powstał w nieczynnej
świniarni u cioci Halinki, zatem nazwy innej przyjąć nie mógł, a znany jest z grania wybuchowej
mieszanki rocka, reggae, punka, ska, rock and rolla i folku. <br /> <br /> Dla tych którzy miło
wspominają poprzednią edycję, albo ich ominęła – będzie okazja posłuchania występu laureata
zeszłorocznego "Tarnogrania" – zespołu Dobs.</p> <p style=""><br /> Jeśli ktoś miałby ochotę
pozostać na miejscu do niedzieli (11.08) – będzie możliwość skorzystania z pola namiotowego. A
zostać warto, bo po koncertach szykuje się także winylowe "after party". Zarówno koncerty, jak i
pole namiotowe są bezpłatne. Na miejscu przewidziano także – jak zapewniają organizatorzy:
„niedrogi i przepyszny” catering z lokalnymi specjałami. Nie zabraknie też placu zabaw dla dzieci
i warsztatów muzycznych.<br /> </p><br /> <span style="text-decoration-line: underline;">O
wydarzeniu w audycji </span><a href="428,0,dobre-granie-dobre-granie-ekstra"
target="_blank" title="Dowiedz się więcej o audycji" style="text-decoration-line:
underline;"><span style="font-weight: bold;">Dobre Granie</span> </a><span
style="text-decoration-line: underline;">Tomasza Wojtyłki opowiadał Andrzej Buchowski,
sympatyk całego przedsięwzięcia, przyjaciel wsi Tarnowiec i członek Stowarzyszenia „Tarnowiec
wczoraj, dzisiaj i jutro” - rozmowa jest do odsłuchania poniżej</span>. Dodajmy, że Andrzej
Buchowski wraz z Wiolettą Frankiewicz, prezes Stowarzyszenie „Tarnowiec wczoraj, dzisiaj i jutro”
cały festiwal poprowadzą. <br /> <br /> Organizatorami festiwalu - oprócz Stowarzyszenia
„Tarnowiec wczoraj, dzisiaj i jutro” - są: Studio nagrań Folktronika i Rada Sołecka Tarnowiec.
Radio Opole jest patronem medialnym wydarzenia. <br /> <br /> <div style="text-align:
center;"><span style="font-weight: bold;">Program:</span></div> <div><br /> </div>
<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/2019/285734/2019-07-15_1563203681.jpg" alt="" title=""
/>15.00–20.00</span> Konkurs Zespołów Muzyki Alternatywnej <br /> <ol> <li>Supermarket Opole</li> <li>Bez Schematów - Opole</li> <li>Grey Fruit - Wrocław</li> <li>Climat Brzeg</li> <li>T4PE - Wrocław</li> <li>Motorboats - Wrocław</li> <li>Honker Band -

Kędizerzyn Kożle / Zdzieszowice</li> <li>Vibes n Power - Kluczbork</li> <li>Dotyk - Brzeg</li>
<li>Djavena - Częstochowa</li> <li>Black Drums Icon - Brzeg</li> </ol></div> <div><span
style="font-weight: bold;">20.00–20.45</span> Występ zespołu DOBS </div> <div><span
style="font-weight: bold;">20.45</span> Ogłoszenie wyników</div> <div><span
style="font-weight: bold;">20.45–21.20</span> Występ laureata</div> <div><span
style="font-weight: bold;">21.30–22.30</span> Występ zespołu Świnka Halinka – gwiazda
wieczoru</div> <div><span style="font-weight: bold;">22.30–3.00</span> Vinyl Party</div>
<div><br /> </div> <div>Międzyczasie: warsztaty bębniarskie, warsztaty rzeźbiarskie,
warsztaty robienia biżuterii</div><br /> <ol> </ol> <ol> </ol>

