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Lato Kulturalne w Dwumieście Słubice – Frankfurt nad Odrą 2022
Tegoroczne wakacje w naszym Europejskim Dwumieście zapowiadają
się szczególnie interesująco. Mimo, a może właśnie i dlatego, że świat
stał się w ostatnim czasie nieprzyjemnie nieprzewidywalny, Słubice
i Frankfurt zdecydowały się na przygotowanie wyjątkowego Lata
Kulturalnego w Dwumieście.
Celem tego projektu jest stworzenie bogatego, interesującego i
skierowanego do różnych grup docelowych programu kulturalnego,
dzięki któremu nasi mieszkańcy będą mogli wspólnie i miło spędzić
czas, a nasi goście poczuć wyjątkową atmosferę tego miejsca w
centrum Europy.
Organizatorzy Lata Kulturalnego przygotowali pięć tematycznie
odmiennych imprez, które zapełnią każdy weekend tego lata. Będzie
wiele przedsięwzięć artystycznych (festiwal Brzmienie Lata – klasyka
w parkach i jubileusz Pod Światło w Kościele Mariackim), sporo
nowoczesnych brzmień (elektroniczny weekend z Between_us i letnia
akademia sztuk performatywnych No Borders), letnie kino plenerowe,
ale przede wszystkim mnóstwo dobrej zabawy z Miejskim Świętem
Hanzy trwającym dwa weekendy. Dwumiasto odwiedzi oczywiście
wiele polskich, niemieckich i międzynarodowych gwiazd. Na
Miejskim Święcie Hanzy wystąpią m. in. Golec uOrkiestra, Die Prinzen,
FoolsGarden, Mrozu, The BossHoss, Ronnie Ferrari i Sara James, a
podczas Music Day w ramach No Borders zagrają Mery Spolsky, Rosalie,
Otsochodzi i Abel&Jordah. Do tego w ramach Brzmienia Lata gościć
będziemy międzynarodową plejadę muzyków klasycznych.
Finałem Lata Kulturalnego będzie symfoniczny koncert muzyki
filmowej. Z okazji 90-tych urodzin Johna Williamsa na olbrzymiej
plenerowej scenie zagramy na żywo jego muzykę z Gwiezdnych Wojen
i Harrego Pottera uzupełniając ją o suity filmowe Hansa Zimmera i
Wojciecha Kilara.
To kulturalnie obfite lato jest dodatkowo tłem dla toczącego się
konkursu o Centrum Jedności Niemiec i Transformacji Europejskiej –
niemieckiego odpowiednika gdańskiego Centrum Solidarności. Nasze
Dwumiasto ma wielkie szanse na tę epokową inwestycję, a program
Lata Kulturalnego pokazuje, że wspólna europejska tożsamość
widoczna jest w tym miejscu w wyjątkowy i namacalny wręcz sposób.

Wszystkie wydarzenia znajdziecie również na stronie:
www.bezgranic.eu / Przedsprzedaż biletów na prawie wszystkie
wydarzenia we Frankfurcie: Informacja Turystyczna / Chcesz zgłosić
swoje wydarzenie lub masz uwagi do programu? h.lech@muv-ffo.de
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Z niecierpliwością czekamy na nadchodzące lato!
Drodzy Słubiczanie i Frankfurtczycy, po dwóch latach izolacji, pełnych
ciągłej niepewności naprawdę zasłużyliśmy sobie na chwilę wytchnienia,
na nowe Lato Kulturalne w Dwumieście. Z całego serca dziękujemy
wszystkim, którzy poprzez zaangażowanie w jego organizację i sponsoring
umożliwiają realizację programu kulturalnego, jakiego nasze Dwumiasto
jeszcze nigdy latem nie widziało.
Ten bogaty i różnorodny program kulturalny powinien stać się dla nas
wszystkich pretekstem do luźnych spotkań, spędzanych wspólnie chwil
pełnych radości i wspólnych artystycznych uniesień. Bardzo brakowało
nam tego wszystkiego w ostatnich latach. Dobrze, że to wszystko znowu
jest możliwe, ponieważ tego otwartego i naturalnego podejścia do siebie
nawzajem musimy się wszyscy nauczyć na nowo.
Lato Kulturalne w Dwumieście da nam ku temu wiele dobrych i bardzo
dobrych okazji. Niezależnie od tego czy Waszą uwagę przyciągnie
wyjątkowy pokaz witraży Kościoła Mariackiego, huczne Miejskie Święto
Hanzy, podczas którego bawić się będziemy przez dwa weekendy,
tak fetowane w ubiegłym roku klasyczne Brzmienie Lata, nowoczesne
brzmienia w ramach Novum Between_Us i No Borders, czy też Helene
Beach Festival; nigdy wcześniej nie mieliśmy tyle kultury i rozrywki na raz!
W konkursie o realizację Centrum Przyszłości Jedności Niemiec i
Transformacji Europejskiej coraz więcej osób bierze udział w kampanii
"Miasto budujących mosty" we Frankfurcie nad Odrą. Budowanie mostów
oznacza tworzenie połączeń. Czy jest nim również wspólne świętowanie i
zabawa? Zdecydowanie tak! Z niecierpliwością czekamy na nadchodzące
lato i na Was!
René Wilke			Mariusz Olejniczak
Nadburmistrz miasta			Burmistrz
Frankfurt nad Odrą			
miasta Słubice
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POD ŚWIATŁO
29 czerwca 2022, 17:00
Uroczyste otwarcie z oprawą muzyczną
29 czerwca 2022, 18:00
Premiera multimedialnej instalacji wideo "Pod Światło”
30 czerwca - 10 lipca 2022, 10:00 – 18:00
Instalacja wideo "Pod Światło”
O każdej pełnej godzinie.
1 lipca 2022, 16:00 – 20:00
Witraże Kościoła Mariackiego we Frankfurcie nad Odrą wczoraj i dziś (DE)
Wykłady i dyskusja - współpraca stowarzyszenia Förderverein St.
Marienkirche e.V., Parafii Ewangelickiej Frankfurt nad Odrą - Lebus,
Koordynacji Kultury i Katolickiego Duszpasterstwa Uniwersyteckiego
Uniwersytetu Viadrina. Wydarzenie w języku niemieckim.
2 lipca 2022, 11:00
Polsko-niemieckie zwiedzanie tematyczne:
Skarby Kościoła Mariackiego – gotyk ceglany, witraże i
wizerunek Antychrysta.
Miejsce spotkania: Polsko-Niemiecka Informacja Turystyczna.
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4 lipca 2022, 16:00
Od dawnego kościoła klasztoru Franciszkanów do Sali
Koncertowej (DE)
Cykl wykładów stowarzyszenia Förderverein St. Marienkirche w
zakrystii.
Referent: Hans-Walter Albeshausen, architekt Frankfurtu nad Odrą.
Wydarzenie w języku niemieckim.
7 lipca 2022, 22:00
Uroczysty koncert "Pod Światło”
Z Wielkim Chórem Singakademie pod kierownictwem Rudolfa
Tierscha i zespołem wokalnym Ex oriente lux pod kierownictwem
Swietłany Doniec - Łysenko.
9 lipca - 21 sierpnia 2022, w każdą sobotę, 12:00 – 12:15
Nabożeństwo parafii ewangelickiej w sali chóralnej

1 maja - 30 września 2022, 10:00 – 17:30
Otwarta wieża Kościoła Mariackiego
Z 67-metrowej wieży Kościoła Mariackiego zwiedzający
mogą podziwiać panoramę Frankfurtu, Słubic i krajobrazu
nadodrzańskiego. 237 stopni prowadzi przez wnętrze wieży,
obok największego dzwonu w Brandenburgii, do platformy
widokowej.
Bilety: 3,50 € / 2,00 €
18 czerwca - 14 sierpnia 2022
Innowacja i tradycja - Hinrich Brunsberg i późnogotycka
architektura ceglana na Pomorzu i w Marchii
Brandenburskiej
Wystawa Niemieckiego Forum Kultury Europy Środkowej i
Wschodniej we współpracy z Muzeum Narodowym w Szczecinie
i Archidiecezją Szczecińsko-Kamieńską.

Wszystkie wydarzenia cyklu "Pod Światło", jeśli nie podano
inaczej, odbywają się w Kościele Mariackim i są bezpłatne.
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Słubice, 1 - 7 lipca 2022

© Dawid Ziemba

PIĄTEK, 1 LIPCA 2022
15:00, Most miejski
Wernisaż wystawy fotograficznej „Mosty”
Kurator: Anna Panek-Kusz, zdjęcia słubicko-frankfurckiej grupy
fotograficznej AKFA
18:00, Boisko boczne SOSiR, Słubice
Oficjalne rozpoczęcie imprezy, inauguracja
19:00
Sara James

Sara James to objawienie polskiego rynku muzyki młodzieżowej
2021 roku. Przygodę ze śpiewaniem zaczęła w wieku sześciu lat. W
2021 roku wzięła udział w czwartej edycji programu The Voice Kids,
którą wygrała, zdobywając największą liczbę głosów telewidzów.
19 grudnia 2021 r. reprezentowała Polskę w 19. Konkursie Piosenki
Eurowizji dla Dzieci w Paryżu, zajmując ostatecznie drugie miejsce
w jego finale. Sara dopiero rozwija skrzydła i można spodziewać się
po niej wielkich rzeczy.
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© Zuza Krajewska

21:00
Mrozu

Mrozu to producent muzyczny, kompozytor, tekściarz, który w
swojej twórczości łączy blues, soul i rock’and’roll. Jest zdobywcą
wielu muzycznych nagród. W 2014 roku Mrozu pokazał się jako
ukształtowany artysta, który - platynową już - płytą "Rollercoaster"
udowodnił, że wciąż ma talent do pisania chwytliwych piosenek.
Albumami "Zew" i ‚Aura” poszedł o krok dalej, zdecydowanie
ugruntowując swoją muzyczną tożsamość. „Palę w oknie” to ostatni
singiel promujący nowy, już szósty album artysty - „Złote bloki” ,
który miał premierę w 2022 roku.

© M a dS h o t s

23:00
Ronnie Ferrari

Ronnie Ferrari, a właściwie Hubert Kacperski, to jeden z najbardziej
rozpoznawalnych i oryginalnych artystów młodego pokolenia.
Kojarzony z nieszablonowym podejściem do muzyki i interpretacji
dźwięków sprawia, że praktycznie każdy jego utwór mierzy się
z milionowymi wyświetleniami w internecie. Jest na co dzień
skromnym i stale rozwijającym się mieszkańcem Trójmiasta.
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© Tribbs Music

00:00
Tribbs

Mikołaj Trybulec, to producent muzyczny, dj, basista, i muzyk
sesyjny. Wyprodukował utwory, które reprezentowały na Eurowizji:
Czechy, Hiszpanię, Austrię, a w tym roku także Polskę. Tribbs jest
również połową duetu Linia Nocna. Remixy Tribbsa pozwalają
młodym słuchaczom poznać lub przypomnieć utwory, które
na stałe wpisały się do kanonu polskiej muzyki rozrywkowej.
Jego wybory, to przede wszystkim mądre i piękne piosenki z
uniwersalnym przesłaniem.

© Anna Panek-Kusz

Sobota, 2 lipca 2022, Boisko boczne SOSiR, Słubice
od 12:00
Animacje, warsztaty, dmuchańce
18:00 – 20:30
„Biesiada bez granic – na góralską nutę”

Międzynarodowy zespół Kukułeczki's zaprasza na przegląd
piosenki biesiadnej "Biesiada bez granic" – w tym roku ponownie
"...na góralską nutę". Na scenie zaprezentują się zaprzyjaźnione
zespoły z Polski i z Niemiec oraz gość specjalny – Parafialny
Regionalny Zespół Giewont z Zakopanego. Już pachnie oscypkami.
Bedzie piknie. Hej!
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© Golec uOrkiestra

21:00
Golec uOrkiestra

© Daj To Głośniej

Zespół Golec uOrkiestra to wyjątkowe zjawisko na polskim rynku
muzycznym. Powstał w 1999 roku, a jego liderami są Łukasz i Paweł
Golcowie. Zespół w oryginalny sposób łączy w swojej twórczości
elementy góralskiego folku z charakterystycznymi cechami muzyki
pop, rock’n’rolla i jazzu. Ma na swoim koncie wiele muzycznych
osiągnięć, a wierność własnym korzeniom, oryginalność w podejściu
do oraz bezkompromisowość w tekstach i muzyce sprawiają, że jest
wciąż jednym z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych zespołów
w Polsce.
23:00
Daj to głośniej

Zespół Daj to Głośniej w krótkim czasie zdobył to, czego wielu
artystom nie udaje się osiągnąć, pomimo kilkuletniej działalności
w branży muzycznej. Okrzyknięci zostali najgłośniejszym debiutem
2019 roku i szturmem wdarli się na listy przebojów. Ciężka praca,
pasja i pokora zaowocowały. Ich muzyczna propozycja trafiła w
serca milionów Polaków i tym samym zapewniła artystom miliony
wyświetleń. Piosenka zatytułowana „Mama ostrzegała” bije rekordy
w sieci.
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© West Noise

Niedziela, 3 lipca 2022, Plac Bohaterów, Słubice
18:00
West Noise

West Noise to grupa znajomych, którzy za cel obrali sobie
urozmaicenie słubickich zakamarków muzyką elektroniczną na
żywo, chcąc wyciągnąć Was na dwór.
22:00
Letnie Kino Plenerowe: Król Lew (polski lektor + angielskie
napisy)
Reżyseria: Rob Minkoff / Roger Allers, rok produkcji: 1994,
gatunek: animacja / familijny
Film opowiada o losach Simby, młodego lwa, który - oskarżony
o nieumyślne zabójstwo swojego ojca, króla Lwiej Skały - zostaje
skazany na wygnanie. Władzę w królestwie obejmuje Skaza, brat
zmarłego władcy. Mija kilka lat. Pewnego dnia Simba spotyka
dawną przyjaciółkę, od której dowiaduje się, że królestwo chyli
się ku upadkowi. Młody następca tronu postanawia powrócić do
dawnej ojczyzny i odzyskać zabrany mu podstępem tron.
Poniedziałek, 4 lipca 2022, Plac Bohaterów, Słubice
16:00
Animacje dla dzieci
18:00
West Noise
22:00
Letnie Kino Plenerowe: Kiler (polski lektor + angielskie napisy)
Reżyseria: Juliusz Machulski, rok produkcji: 1997, gatunek:
komedia / sensacyjny
Jerzy Kiler, warszawski taksówkarz, przypadkowo zostaje wzięty za
płatnego zabójcę i umieszczony w areszcie. Wyciąga go stamtąd
boss świata przestępczego, który oferuje mu nowe zadanie.
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Wtorek, 5 lipca 2022, Plac Bohaterów, Słubice
16:00
Animacje dla dzieci
18:00
West Noise
22:00
Letnie Kino Plenerowe: Dom Gucci (polski lektor + angielskie
napisy)
Reżyseria: Ridley Scott, rok produkcji: 2021, gatunek:
biograficzny / dramat
"Dom Gucci" inspirowany jest szokującą, prawdziwą historią
rodzinnego imperium stojącego za włoskim domem mody Gucci.
Trzy dekady miłości, zdrady, dekadencji, zemsty, zwieńczone w
końcu morderstwem, pokazują, co znaczy nazwisko Gucci, ile
jest warte i jak daleko posunie się rodzina, by nie wypuścić z rąk
kontroli nad fortuną.
Środa, 6 lipca 2022, Plac Bohaterów, Słubice
16:00
Animacje dla dzieci
18:00
West Noise
22:00
Letnie Kino Plenerowe: Bohemian Rhapsody (angielski lektor +
polskie napisy)
Reżyseria: Bryan Singer, rok produkcji: 2018, gatunek:
biograficzny / dramat / muzyczny
Filmowa biografia Freddiego Mercury'ego i zespołu Queen nie jest
kolorową laurką, a opowieścią o rodzinie, braterstwie i potrzebie
miłości w brutalnym świecie showbiznesu. To również zaskakująca
i chwytająca za serce historia, w której na każdym kroku czeka na
widzów słynny przebój muzyczny.
Czwartek, 7 lipca 2022, Plac Bohaterów, Słubice
16:00
Animacje dla dzieci
18:00
West Noise
22:00
Letnie Kino Plenerowe: Szybcy i wściekli (polski lektor +
angielskie napisy)
Reżyseria: Rob Cohen, rok produkcji: 2001, gatunek: akcja
Opowieść o gangach, które rywalizują o prymat, ścigając się na
ulicach miast przerobionymi samochodami. Są to wyścigi o duże
pieniądze. Gangi podejrzewane są także o serię porwań ciężarówek.
Aby zlikwidować ten proceder, do jednej z grup przenika policjant,
Brian. Po pewnym czasie przekonuje do siebie szefa Dominica
Toretto. Rywalizacja między gangami przybiera na sile, a dla Briana
pojawiają się nowe problemy – zakochuje się w siostrze Dominica.
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HanseStadtFest

Frankfurt nad Odrą, 7-10 lipca 2022
Czwartek, 7 lipca 2022
17:00, Karl-Marx-Straße / Rosa-Luxemburg-Straße
41. Odrzański Wyścig Rowerowy „Oderrundfahrt“ o nagrodę
miasta Frankfurt nad Odrą
22:00, Kościół Mariacki
Uroczysty koncert "Pod Światło” z Wielkim Chórem
Singakademie pod kierownictwem Rudolfa Tierscha
Piątek, 8 lipca 2022
18:00, Scena główna, Brunnenplatz
Uroczyste otwarcie Miejskiego Święta Hanzy we Frankfurcie
nad Odrą. Tradycyjnie otwarta zostanie beczka z piwem
frankfurckiego browaru i rozdanych zostanie 1000 bułek ze
śledziem.
18:00 – 01:00, Plac przed Ratuszem
Letni jarmark: karuzele, samochody, stanowiska z grami i
strzelnice... zabawa dla starszych i młodszych. Ponownie, nad
brzegiem Odry, na placu Holzmarkt pojawi się również diabelski
młyn!
18:00 – 01:00, Aleja na Bischofstraße
Aleja gastronomiczna oferuje wyjątkowe atrakcje kulinarne:
międzynarodową kuchnię i sztukę kulinarną z całego świata. Każdy
znajdzie tu coś dla siebie, niezależnie od tego, czy woli dania
słodkie, wytrawne, wegańskie czy wegetariańskie.
18:00 – 01:00, Arena BLOK OST, pod mostem miejskim
Strefa chill-out z polsko-niemiecko-ukraińskim projektem djskim
Odlotowa, nowa przestrzeń imprezowa, w której międzynarodowi
DJ-e zaprezentują house i muzykę elektroniczną w ciekawym
otoczeniu. Ofertę gastronomiczną na miejscu wzbogacą food
trucki.
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© A n e t t e H a n dk e

od 18:00, Aleja drzew życzeń, Bischofstraße
Dzieci z Frankfurtu w różny sposób przygotują swoje życzenia i
ozdobią tymi małymi dziełami sztuki aleję drzew. Temat tegorocznej
„alei drzew życzeń” brzmi: "Czego życzę sobie na drogę w moją
przyszłość?
18:00, Start i meta: Stadion Przyjaźni we Frankfurcie nad Odrą
Bieg bez Granic
Pod hasłem: "Dwa stadiony, dwa miasta, dwa kraje - jeden bieg!"
Bieg bez Granic łączy w sportowy sposób miasta partnerskie
Słubice i Frankfurt nad Odrą. Uczestnicy przebiegną przez most
miejski ze stadionu na stadion i z powrotem. Dystans do pokonania
wynosi 10 km.
Opłata startowa: 10,00 € lub 45,00 zł
Zgłoszenia na stronie: www.maratonczykpomiarczasu.pl
19:00, Ogród Muzeum Kleista
He(a)ring 2022

Studenci Uniwersytetu Europejskiego Viadrina zapraszają na
letnie wydarzenie plenerowe pod hasłem "Savoir Vivre! W piątek
o godz. 19:00 grupa perkusyjna drum klub zachwyci publiczność
zapierającym dech w piersiach pokazem interaktywnym,
zapraszając wszystkich do udziału.
19:00, Scena Sparkasse, północna część placu Holzmarkt
„Handmade“ – Niemiecka muzyka rockowa na żywo
19:00, Scena rockowa, przed przychodnią na Uferstraße
Ekkon
19:30, Scena główna, Brunnenplatz
Hannes Kreuziger & Band
20:00, Scena rockowa, przed przychodnią na Uferstraße
Fabrice & DJ
20:30, Scena główna, Brunnenplatz
A Mury runą – Und die Mauern werden fallen
Najlepsi muzycy z okolic Słubic i Frankfurtu nad Odrą zaprezentują
polsko-niemiecki program z muzyką pełną nadziei, poruszającą i
rewolucyjną, która trafia do serc i je ze sobą łączy.
21:00, Scena Sparkasse, północna część placu Holzmarkt
„Burning Beats“ – Mieszanka aktualnych rockowych przebojów i
ballad w przekonującym i wzruszającym wykonaniu
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© Sabrina Feige

21:30, Scena główna, Brunnenplatz
Fools Garden

© Andreas Sandberg

Kiedy w 1991 roku Peter Freudenthaler i Volker Hinkel założyli
zespół Fools Garden, nie przypuszczali, że zaledwie kilka lat
później zyska on światową sławę. Z albumem "Dish Of The Day" i
przebojem "Lemon Tree", Fools Garden pobili w 1996 roku wszelkie
rekordy sprzedaży, a ich muzyka obiegła cały świat. Do dziś Fools
Garden koncertuje na całym świecie. „Electro-Acoustic Session"
to fascynująca mieszanka akustycznie zaaranżowanych utworów
i zupełnie nowego materiału opartego na elektronicznych
brzmieniach.
22:00, Scena rockowa, przed przychodnią na Uferstraße
Hannes Kreuziger (solo)
23:00, Scena główna, Brunnenplatz
Rednex

Szwedzki zespół Rednex to szybkie utwory country, unikalne
brzmienie skrzypiec i tanecznych bitów, ale także spokojne
ballady, takie jak "Wish You Were Here" i "Hold Me For A While".
Ich pierwszym, międzynarodowym przebojem był utrzymujący
się przez 25 tygodni na niemieckiej liście przebojów Singlecharts
utwór "Cotton Eye Joe". Kolejnymi przebojami były "Old Pop In An
Oak" i "Spirit Of The Hawk". Na zakończenie wieczoru zagra DJ.
23:00, Scena Sparkasse, północna część placu Holzmarkt
„Die Ossis“ – Rockowe show z kultowymi przebojami Wschodnich
Niemiec autorstwa takich zespołów, jak: Rockhaus, Puhdys, Silly,
Berluc, Lift, Renft, City, Karat, Stern Meissen
23:00, Scena rockowa, przed przychodnią na Uferstraße
Muse
od 23:00, Klub Kamea
Oficjalne after-show
Różne parkiety, różne style muzyczne, drinki i mnóstwo zabawy:
najlepsze afterparty we Frankfurcie, które potrwa przez całą noc!
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Sobota, 9 lipca 2022
11:00 – 01:00, Plac przed Ratuszem
Letni jarmark: karuzele, samochody, stanowiska z grami i
strzelnice... zabawa dla starszych i młodszych. Ponownie, nad
brzegiem Odry, na placu Holzmarkt pojawi się również diabelski
młyn!
11:00 – 01:00, Aleja na Bischofstraße
Aleja gastronomiczna oferuje wyjątkowe atrakcje kulinarne:
międzynarodową kuchnię i sztukę kulinarną z całego świata. Każdy
znajdzie tu coś dla siebie, niezależnie od tego, czy woli dania
słodkie, wytrawne, wegańskie czy wegetariańskie.
11:00 – 01:00, Arena BLOK OST, pod mostem
Strefa chill-out z polsko-niemiecko-ukraińskim projektem
dj-skim, w której usłyszymy najlepszą muzykę house i brzmienia
elektroniczne. W sobotę i niedzielę, w ciągu dnia, zorganizowany tu
zostanie również turniej gry w Mario-Kart. Ofertę gastronomiczną
na miejscu wzbogacą food trucki.
11:00, Scena główna, Brunnenplatz
Program rodzinny
11:00 – 18:00, Scena dziecięco-młodzieżowa,
przed przychodnią na Uferstraße
Strefa dla dzieci, młodzieży i rodzin
W tym roku wszystko odbywa się pod hasłem: "Ruch, gry i zabawy".
Wspólnie z zespołem "Streetsport" Brandenburskiej Młodzieży
Sportowej na wszystkich odważnych czekać będzie ścianka
wspinaczkowa o wysokości 8,90 m, a dla najmłodszych atrakcja w
postaci góry wspinaczkowej. Ci, którzy wolą skakać, będą mogli
dać upust swojej energii na jednej z czterech trampolin bungee lub
sprawdzić, jak szybkie są ich strzały lub rzuty piłką. Urozmaiconą
ofertę uzupełni 9-dołkowe pole do minigolfa, piłkarzyki, gry
planszowe, sprawnościowe i rodzinne. Na scenie zaprezentowany
zostanie barwny program z udziałem dzieci i młodzieży. A na
wzmocnienie pomiędzy atrakcjami na wszystkie dzieci czekać
będzie darmowa wata cukrowa. Dokładny program sceny i aktualne
wrażenia z festiwalu będzie można znaleźć na Instagramie:
@u18wahlbrandenburg.
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11:00, Scena Sparkasse, północna część placu Holzmarkt
Spektakl historyczny z udziałem stowarzyszenia Freyfaehnleyn
der Hansestadt zu Frankenforde anno dni. 1495 e. V.
Korona to nie dżuma! Spojrzenie w głąb XVII wieku pokazuje
jednak nie tylko oczywiste różnice, ale także podobieństwa.
Spójrzmy razem w przeszłość i cofnijmy się do czasów po wojnie
trzydziestoletniej, kiedy we Frankfurcie nad Odrą wybuchła
epidemia dżumy.
13:00, Scena główna, Brunnenplatz
Die Wichernmusikanten (Muzykanci diakonii Wichern)
14:00, Scena Sparkasse, północna część placu Holzmarkt
Spektakl historyczny
14:00, Ogród Muzeum Kleista
He(a)ring 2022
Lipski zespół "2ersitz" w zabawny sposób łączy elementy hiphopu,
piosenki autorskiej, popu i reggae.
15:00, Scena Sparkasse, północna część placu Holzmarkt
Muzyka folkowa i pokaz tańca
15:00, Scena główna, Brunnenplatz
Dirk Michaelis und Band

Po dołączeniu do grupy Karussell w 1985 r. wokalista i kompozytor
Dirk Michaelis dał zespołowi utwór "Als ich fortging", który stał
się prawdopodobnie największym sukcesem w historii grupy. Ta
ballada była i nadal jest coverowana jak żadna inna. Obecnie Dirk
Michaelis może spojrzeć wstecz na swoją trwającą już cztery dekady
karierę. Do dziś ten charyzmatyczny muzyk swoimi wzruszającymi
kompozycjami daje do zrozumienia, że nie należy ograniczać się
jednie do wielkiego przeboju.
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16:00, Scena dziecięco-młodzieżowa, przed przychodnią na
Uferstraße
60-lecie bajkowej postaci Pittiplatsch – urodzinowa trasa 2022
Kładzenie się spać bez Pittiplatsch – dla milionów dzieci to nie
do pomyślenia. Od pierwszego występu tej postaci w telewizji
w 1962 r. w programie Dziadka Piaskowego "Abendgruß"
(„Wieczorynka”) minęło już 60 lat i jest to historia sukcesu, która
trwa do dziś. To wystarczający powód do świętowania dla rbb - z
historiami o Pittiplatsch, grami, quizami, piosenkami do śpiewania
i upominkami! Zapraszamy wszystkich, którzy chcą świętować
urodziny Pittiplatsch, a zwłaszcza dzieci w wieku od 5 do 8 lat.
Ale Pitti czeka oczywiście również na młodszych i starszych gości,
którzy lubią się śmiać, śpiewać, grać i dobrze bawić przy jego
zwariowanych przygodach.
18:00, Ogród Muzeum Kleista
He(a)ring 2022
Berlińscy muzycy Trille und Band zagrają koncert będący
muzyczną mieszanką popu, indie i trapu.
19:00, Scena rockowa, przed przychodnią na Uferstraße
POGO Rockband
19:00, Scena Sparkasse, północna część placu Holzmarkt
Muzyka folkowa
20:15, Scena główna, Brunnenplatz
Letnia trasa Antenne Brandenburg

To będzie premiera: Antenne Brandenburg wyruszy w muzyczną,
letnią podróż po Brandenburgii – wraz z telewizją rbb! Dwoje
prezenterów, Madeleine Wehle i Christofer Hameister, będą
relacjonować bezpośrednio z Miejskiego Święta Hanzy we
Frankfurcie nad Odrą. Na scenie pojawią się popularni i uwielbiani
niemieccy artyści, tacy jak Die Prinzen, Glasperlenspiel, The
BossHoss i Ross Antony. Na scenie wystąpią również wschodzące
gwiazdy: Gregor Hägele, Sophia oraz Iggi Kelly.

© Sven Sindt

Die Prinzen
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The Bosshoss

© Glasperlenspiel

Glasperlenspiel

Gregor Hägele
Wszystko wydaje się być niewłaściwe: Bycie szczęśliwym. Bycie
smutnym. Czasami za dużo wszystkiego. Potem znów za mało.
W piosence "Zuckerschock" Gregor Hägele śpiewa o chaosie w
głowach, który może nas wszystkich zmieść. Ma też na to rozwiązanie:
wyłączyć głowę na chwilę. Otworzyć okno. Zaczerpnąć świeżego
powietrza. Podnieść ręce do góry. Wyjść z tego wiru. Gdziekolwiek.
Mocny bit, mroczny, rozdzierający bas i nowoczesne syntezatory.
W ten sposób "Zuckerschock" brzmi nieco jak dawniej - ale i dziś,
doskonale nawiązując do ostatniego przeboju "Paracetamol".
Sophia
Sophia jest właściwie złotniczką. Ta 26-letnia debiutantka w ciągu
dnia wykuwa w swoim warsztacie biżuterię, jednak noce spędza
w studiu. Swoim pierwszym singlem "Niemals allein" wyśpiewała
sobie drogę do serc swoich fanów. Ta niezwykła piosenkarka ma w
sobie to coś, co powoduje, że w bardzo krótkim czasie jej nagrania
wideo przy pianinie osiągneły milionowe odsłony.
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Iggi Kelly

© Andre Weimar

Każdy, kto zna Iggiego Kelly'ego, wie, że ten muzyk wyraża swoje
myśli i emocje w głębokich piosenkach. Udało mu się to już dzięki
popowym balladom "Unbreakable" oraz "In the middle". Teraz robi
kolejny krok. Krok, w którym w porywającej, popowej piosence
"No matter what " zawarł wyjątkowe wyznanie miłości. Ten utwór
udowadnia, że piosenki o miłości nie muszą mieć wyłącznie
formy ballady. Dobrze brzmią również wraz z chwytliwymi bitami
tanecznymi.
21:00, Scena Sparkasse, północna część placu Holzmarkt
„Clover“ Irish Folk Rock
22:00, Scena rockowa, przed przychodnią na Uferstraße
Mellow Mind
23:00, Scena Sparkasse, północna część placu Holzmarkt
„Small Town Artists” Reggae & Ska
23:00, Scena główna, Brunnenplatz
Ross Antony

Ross Antony urodził się w 1974 roku w Anglii. Muzyka i aktorstwo
towarzyszą temu żywiołowemu Brytyjczykowi przez całe życie. W
Niemczech dał sie poznać w 2001 r. występując wraz z zespołem
popowym Bro'Sis. W międzyczasie ten telewizyjny ulubieniec
podbił serca fanów jako artysta estradowy, prezenter i piosenkarz
wykonujący szlagiery. I to właśnie w tym rodzaju muzyki odnalazł
się najlepiej, w bardzo krótkim czasie docierając do samej czołówki
jej wykonawców.
Po koncercie zagra DJ stacji radiowej Antenne Brandenburg.
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od 00:30 Klub Kamea
Oficjalne afterparty
Różne parkiety, różne style muzyczne, drinki i mnóstwo zabawy:
najlepsze afterparty we Frankfurcie, które potrwa przez całą noc!
Niedziela, 10 lipca 2022
11:00 – 16:00, Plac przed Ratuszem
Letni jarmark: karuzele, samochody, stanowiska z grami i
strzelnice... zabawa dla starszych i młodszych. Ponownie, nad
brzegiem Odry, na placu Holzmarkt pojawi się również diabelski
młyn!
11:00 – 16:00, Aleja na Bischofstraße
Aleja gastronomiczna oferuje wyjątkowe atrakcje kulinarne:
międzynarodową kuchnię i sztukę kulinarną z całego świata. Każdy
znajdzie tu coś dla siebie, niezależnie od tego, czy woli dania
słodkie, wytrawne, wegańskie czy wegetariańskie.
11:00 – 16:00, Arena BLOK OST, pod mostem miejskim
Strefa chill-out z polsko-niemiecko-ukraińskim projektem
dj-skim, w której usłyszymy najlepszą muzykę house i brzmienia
elektroniczne. W sobotę i niedzielę, w ciągu dnia, zorganizowany tu
zostanie również turniej gry w Mario-Kart. Ofertę gastronomiczną
na miejscu wzbogacą food trucki.
11:00 – 16:00, Scena dziecięco-młodzieżowa, przed
przychodnią na Uferstraße
Strefa dla dzieci, młodzieży i rodzin
W tym roku wszystko odbywa się pod hasłem: "Ruch, gry i zabawy".
Wspólnie z zespołem "Streetsport" Brandenburskiej Młodzieży
Sportowej na wszystkich odważnych czekać będzie ścianka
wspinaczkowa o wysokości 8,90 m, a dla najmłodszych atrakcja w
postaci góry wspinaczkowej. Ci, którzy wolą skakać, będą mogli
dać upust swojej energii na jednej z czterech trampolin bungee lub
sprawdzić, jak szybkie są ich strzały lub rzuty piłką. Urozmaiconą
ofertę uzupełni 9-dołkowe pole do minigolfa, piłkarzyki, gry
planszowe, sprawnościowe i rodzinne. Na scenie zaprezentowany
zostanie barwny program z udziałem dzieci i młodzieży. A na
wzmocnienie pomiędzy atrakcjami na wszystkie dzieci czekać
będzie darmowa wata cukrowa. Dokładny program sceny i
aktualne wrażenia z festiwalu będzie można znaleźć na Instagramie:
@u18wahlbrandenburg.
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11:00, Scena główna, Brunnenplatz
Program rodzinny
11:00, Scena Sparkasse, północna część placu Holzmarkt
Spektakl historyczny z udziałem stowarzyszenia Freyfaehnleyn
der Hansestadt zu Frankenforde anno dni. 1495 e. V.
Korona to nie dżuma! Spojrzenie w głąb XVII wieku pokazuje
jednak nie tylko oczywiste różnice, ale także podobieństwa.
Spójrzmy razem w przeszłość i cofnijmy się do czasów po wojnie
trzydziestoletniej, kiedy we Frankfurcie nad Odrą wybuchła
epidemia dżumy.
12:00, Scena główna, Brunnenplatz
"Każdy może zostać bohaterem" i z AC/DC nauczyć się
reanimacji w 2 minuty
Pierwsza pomoc jest dziecinnie prosta, a jednak niestety zbyt
mało osób udziela jej w nagłych wypadkach. Dziś to właśnie
dzieci pokażą, że pomóc może naprawdę każdy. Z jak największą
liczbą dzieci z Polski i Niemiec, przy muzyce AC/DC, będziemy
ćwiczyć masaż serca na fantomach. Zapraszamy przede wszystkim
mniejszych bohaterów (od 6 do 14 lat), ale oczywiście także
zainteresowanych rodziców i dorosłych.
12:00, Scena Sparkasse, północna część placu Holzmarkt
„Frankfurckie Brzmienia“ – Muzycy i zespoły z Frankfurtu nad
Odrą i regionu
13:00, Scena główna, Brunnenplatz
Aileen Phoenix & the Peacetrain

13:00, Ogród Muzeum Kleista
He(a)ring 2022
Autor tekstów i kompozytor Xavi zaśpiewa wrażliwe i głębokie
piosenki o błędach i trudach miłości i życia. Wspólnie z nim
wystąpi także błyskotliwa i przebojowa, niemiecko-amerykańska
artystka Tamika Campbell – prawdziwe tornado niemieckiej sceny
komediowej – oraz poeta slamowy Marvin Weinstein ze swoimi
pełnymi humoru tekstami.
15:00, Scena główna, Brunnenplatz
Koncert finałowy w wykonaniu Brandenburskiej Orkiestry
Państwowej i laureatów Międzynarodowego Konkursu Śpiewu
Opery Kameralnej w Rheinsbergu pod dyrekcją Azisa Sadikovica.
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Piątek, 15 lipca 2022
18:00, Plac Bohaterów
„10 Księżyców” – Performance Studio Tańca BOHEMA i przyjaciele
Czy tajemnice świata można znaleźć w człowieku? – Takie pytanie
pojawi się w przedsięwzięciu i na takie pytanie wspólnie będziemy
szukać odpowiedzi – wyjaśnia Henryk Lechelt, pomysłodawca
i reżyser spektaklu. Wielki świat w małym świecie... Czeka nas
widowisko pełne tajemnic, harmonijnej całości stworzonej w „10
Księżyców”. Całość przygotują lokalni artyści – muzycy, wokaliści,
tancerze i aktorzy.
18:00, Park przy SOSiR
Novum - artyści z kolektywu Between_us
Novum to niezobowiązująca podróż w przyszłość oparta na
doświadczeniu naszych przodków. Czerpiąc z przeszłości
zabierzemy Was ku nowemu. W magicznym miejscu, które
odkryliśmy w zeszłym roku, ponownie oddamy się poszukiwaniom
przeznaczenia w skrojonej na miarę czasoprzestrzeni wypełnionej
siłą natury, energią światła, futurystycznymi dźwiękami muzyki
elektronicznej, efektami wizualnymi, dekoracjami, tańcem i ruchem
oraz zakamarkami Waszej wyobraźni. Przez dwie noce będziemy
rozmawiać tylko o przyszłości.
Sobota, 16 lipca 2022, Park Przy SOSiR
15:00
Animacje i warsztaty
18:00
Novum - artyści z kolektywu Between_us
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Anastazja Lukyanenko

24 lipca 2022 r., 11:00, Park am Anger

Koncert
inauguracyjny:
Anastazja Lukyanenko,
fortepian (UA)
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Urodziła się 4 stycznia 1981 roku. Edukację
muzyczną rozpoczęła w Kijowskiej Specjalistycznej Szkole Muzycznej im. M. Łysenki,
kontynuowała ją w Ukraińskiej Narodowej Akademii Muzycznej im. P. Czajkowskiego. Laureatka i zdobywczyni dyplomów międzynarodowych
konkursów pianistycznych. Koncertowała z
wieloma orkiestrami symfonicznymi. Swój
poziom zawodowy udoskonalała na kursach
mistrzowskich u światowej sławy nauczycieli: Susan Starr (USA), Teresy Dusso (Francja) i
Michaiła Markowa (Holandia). Koncertowała
solo w Filharmonii Kijowskiej i Odeskiej. Jej repertuar obejmuje dzieła różnych epok, od baroku po współczesność. Wielokrotnie brała udział
w międzynarodowym festiwalu „Warszawska
jesień” (Polska), „Kyiv Music Fest”, „Premiery
sezonu”. Pracuje jako solistka w orkiestrze Kijowskiego Narodowego Akademickiego Teatru
Operetki.

Anna Panek-Kusz

30 lipca 2022 r., 19:00, Plac Bohaterów, Słubice

Maciej Smoląg,
fortepian (PL)
Maciej Smoląg urodził się w 2003 r. Naukę
gry na fortepianie rozpoczął w wieku 6 lat. W
2016 r. ukończył Państwową Szkołę Muzyczną
I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Słubicach.
Od najmłodszych lat koncertuje w kraju i za
granicą. Jest laureatem wielu krajowych i
międzynarodowych konkursów pianistycznych,
m.in. w Wiedniu, Moskwie, Brukseli i Stambule.
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Łukasz Giza

31 lipca 2022 r., 11:00, Park św. Gertrudy

Pełech & Horna Duo,
duet gitarowy (PL)

		
Pełech & Horna Duo to duet gitar klasycznych specjalizujący się w wykonywaniu oryginalnych aranżacji w stylu samby, tanga,
muzyki latynoamerykańskiej i hiszpańskiej
oraz improwizacji jazzowych. Jest to bogactwo pięknych melodii, harmonii i rytmu. W programie zespołu znajdują się znane kompozycje
m.in. Ralpha Townera, Keitha Jarretta, Pata
Metheny'ego, Chicka Corei, Astora Piazzolli. Debiutancki album "Sambalanco" był nominowany do Wrocławskiej Nagrody Muzycznej. Wiosną
2022 r. zespół wydał swoją drugą płytę, którą
nagrał wspólnie z gwiazdą pianistyki Leszkiem
Możdżerem.
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Face 2 Face

7 sierpnia 2022 r., 11:00, Park Lienau

face2face, duet
akordeonowy (PL)
Face 2 Face to duet akordeonowy dwóch
wszechstronnych i kreatywnych muzyków, który tworzą akordeoniści Paweł Janas i Bartosz
Kołsut. Dzięki niezwykłej charyzmie scenicznej i bezgranicznej pasji przełamują bariery
między różnymi gatunkami i stylami muzycznymi, tworząc muzykę crossover. Ich talent i
umiejętności są doceniane na wielu festiwalach
i konkursach muzycznych na całym świecie.
Muzycy zdobyli ponad 60 nagród, m.in. w Polsce, Włoszech, Hiszpanii, Niemczech, Wielkiej
Brytanii czy Francji.
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Stadtmarketing Frankfurt (Oder)

13 sierpnia 2022 r., 16:00, Park Kleista

Koncert na placu
zabaw (oferta
specjalna dla dzieci)
Specjalny koncert dla najmłodszych, który
odbędzie się na placu zabaw w parku. Muzycy
zabiorą dzieci w podróż po krainie muzyki klasycznej, a następnie wspólnie będą bawić się w
konstruowanie instrumentów i wspólne muzykowanie.
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Grzegorz Sobczak,
Julia Herzsprung

13 sierpnia 2022 r., 19:00, Plac Bohaterów,
Słubice

Anne Steffens
(sopran), Grzegorz
Sobczak (baryton),
Ralph Zedler
(fortepian) (DE/PL)
Trio wykona znane arie z oper i operetek. Anne
Steffens prezentuje na scenie repertuar od
baroku po muzykę współczesną. Współpraca
z renomowanymi orkiestrami, takimi jak Orkiestra Filharmonii Państwowej RheinlandPfalz, Filharmonii Drezdeńskiej i Monachijska
Orkiestra Radiowa, poprowadziła sopranistkę
przez całe Niemcy, do Szwajcarii, a nawet
Stambułu. Grzegorz Sobczak urodził się w
Słubicach. Już podczas studiów występował w
Operze Poznańskiej, Wyższej Szkole Muzycznej i Teatralnej w Rostocku oraz Operze Nova w
Bydgoszczy jako Papageno (Czarodziejski flet),
Hrabia Almaviva (Wesele Figara), Figaro (Cyrulik
sewilski) oraz w tytułowej roli Gianniego Schicchiego. Zdobył III nagrodę i nagrodę promocyjną
na Konkursie Maritim w Timmendorfie, jest
laureatem
Międzynarodowego
Festiwalu
Młodych Śpiewaków Operowych w Kammeroper Schloss Reinsberg. Pianista Ralph Zedler
przez wiele pracował w Meklemburskim Teatrze
Państwowym w Schwerin jako solista i repetytor
baletu. Od 2011 roku pracuje na niezależnej
berlińskiej scenie offowej, głównie w Hauptstadtoper, najmniejszej berlińskiej operze.
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Tobias Tanzyna

14 sierpnia 2022 r., 11:00, Park Kleista

Skrzypce i fortepian
- Christian Seibert i
Jung-Won Seibert-Oh
(DE)
Jung Won Seibert-Oh jest laureatką I nagrody w
konkursie Jungang Verlag dla młodzieży w Korei oraz "Concours Luxembourgeois pour jeunes Soloists". Już w czasie studiów wykonywała
muzykę kameralną, m.in. w założonym
przez siebie Oh-Quartett czy poświęconym
argentyńskiemu tangu Cuarteto Bando. Po
pracy z Filharmonią Drezdeńską i Orkiestrą
Gewandhaus w Lipsku Jung-Won Seibert-Oh
od 2007 roku jest zastępczynią koncertmistrza
drugich skrzypiec Brandenburskiej Orkiestry
Państwowej we Frankfurcie. Sukcesy konkursowe pianisty Christiana Seiberta, w tym na
Międzynarodowym Konkursie im. Roberta Schumanna w Zwickau, utorowały mu drogę do intensywnej kariery koncertowej zarówno w kraju,
jak i za granicą - między innymi w monachijskim
Gasteig, salzburskiej Residenz i londyńskiej
Wigmore Hall - i przyjęcia do licznych programów sponsorskich. Jego szczególne zainteresowanie muzyką przełomu wieków znalazło
artystyczny wyraz w licznych wydawnictwach
płytowych, które zostały wysoko ocenione przez
międzynarodową prasę.
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Rafał Masłow

20 sierpnia 2022 r., 19:00, Park Lenné

Tubis Trio (PL)
Docenione przez krytyków trio jazzowe tworzą
od 2008 roku Maciej Tubis (fortepian), Paweł
Puszczało (kontrabas) oraz Przemek Pacan
(perkusja). Zespół wykonuje autorskie kompozycje, których styl nakreśla improwizacja
zaczerpnięta z jazzu, ale otwarta na szersze horyzonty. Jak mówi pianista Maciej Tubis: „Słowo
jazz zbyt ogranicza i szufladkuje.” W ten sposób
powstają utwory z melodyjnymi tematami, ale
nieprzewidywalnymi formami. Klasycyzujące
polifonie przechodzą w rockowe ostinata. Trio
inspiracje czerpie z szeroko pojętej muzyki, czasami sięgając nawet po tematy muzyki pop, ale
przerobione z największym kunsztem artystycznym.
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Roman Drits

21 sierpnia 2022 r., 11:00, Park Lenné

Duet fortepianowy
Shalamov (BG/RUS)
Duet fortepianowy Shalamov, założony w 2009
r., to niezwykły zespół: dwoje pianistów, muzyków i artystów, którzy działają w niezwykłej
symbiozie - dwie osobowości, każda z własnymi
pomysłami i wrażliwością, które odnajdują
jedność w tworzeniu muzyki. Mimo młodego
wieku, ich współpraca już przyniosła niezwykłe
owoce. Jednym z ich największych sukcesów
było zdobycie I nagrody na Międzynarodowym
Konkursie Muzycznym ARD w Monachium we
wrześniu 2015 roku.
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Bartek Mrozowski

27 sierpnia 2022 r., 19:00, Park am Anger

Orkiestra Państwowa /
Filharmonia
Gorzowska (DE/PL)
Polsko-niemiecki projekt specjalny w ramach
festiwalu. Dwie orkiestry spotkają się, by uczcić
90. urodziny kompozytora filmowego Johna
Williamsa. Poza suitami do filmów "Harry
Potter" i "Gwiezdne wojny" orkiestra festiwalowa zagra utwory Hansa Zimmera i Wojciecha
Kilara.
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Warsztaty No Borders
24 – 26 sierpnia 2022, Słubicki Miejski Ośrodek Kultury
Pod koniec sierpnia zaczynamy warsztaty muzyczno-produkcyjne
NO BORDERS organizowane przez Słubicki Miejski Ośrodek Kultury
oraz Messe und Veranstaltungs GmbH z Frankfurtu nad Odrą. W tym
roku Akademia No Borders główny nacisk kładzie na pogłębienie
wiedzy w zakresie produkcyjnym. W Słubickim Miejskim Ośrodku
Kultury będzie można skorzystać z wiedzy i talentu kilku osobowości
polskiego świata muzycznego i produkcyjnego.
Warsztaty:
- wokal
- gitara
- produkcja muzyczna / pisanie piosenek
- produkcja filmowa / montaż
Udział bezpłatny; ilość miejsc ograniczona
Zgłoszenia: smok@slubice.pl
No Borders Music Day
Piątek, 26 sierpnia 2022r, Boczne boisko SOSiR
17:30
Podsumowanie warsztatów
W tym roku zwieńczeniem muzycznych warsztatów No Borders
będzie plenerowy - koncertowy wieczór.

© Zuza Krajewska

18:30
Rosalie.

Piosenkarka i autorka tekstów, której styl - balansujący między
mainstreamem a undergroundem - bywa najczęściej określany jako
alternatywne R&B, z wpływami soulu, elektroniki oraz hip-hopu. Jej
wydany w marcu 2020 r. album „IDeal” został wyróżniony nagrodą
Fryderyka w kategorii Album Roku Soul, R&B, Gospel.
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© D a w i d Cz a j a

19:30
Abel x Jordah

Pochodzący ze Słubic raper dał się poznać dzięki grupie Smagalaz, od
samego początku wyprzedzającej resztę sceny w kwestii brzmienia
czy pomysłów. W 2014 zadebiutował solowo krążkiem "Ostatni
Sarmata". Płyta została doceniona przez fanów oraz krytyków, a
portal Interia.pl okrzyknął ją mianem "Debiutu Roku". Drugi album
artysty „Hannibal” zebrał równie dobre recenzje. Po kilku EP-kach i
Mixtape’ach Panowie szykują się do wydania kolejnego albumu.
Możemy być pewni, że na koncercie w Słubicach zaprezentują sporo
nowych numerów.

© Grumyza

20:30
Mery Spolsky

Od kilku lat mocno zaznacza swoją obecność na polskiej scenie
muzycznej. Performerka, piosenkarka, kompozytorka i autorka
tekstów, która jak mało kto potrafi bawić się słowami. Artystka o
wyrazistym wizerunku i osobowości, którą pokochały tysiące fanów.
Słynie z bardzo energetycznych koncertów i zwariowanych stylizacji.
Występuje na najważniejszych polskich scenach i festiwalach.

© Jan Porębski

22:00
Otsochodzi

Raper zdecydowanie należy do pokolenia najciekawszych polskich
artystów. Swoją ciekawą barwą głosu, nieszablonowym flow i
wybitnymi skłonnościami do eksperymentów zdążył zaskarbić sobie
sympatię nie tylko wymagających fachowców, ale przede wszystkim
całej rzeszy fanów. Diamentowe single, milionowe odsłony na
YouTube z pewnością to potwierdzają. Ostatni projekt, w którym
macza palce, to supergrupa OIO, którą tworzy wspólnie z Young Igim
i OKIm.
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Zorganizowanie tak wielu letnich wydarzeń w Dwumieście możliwe
jest jedynie dzięki współpracy. Dlatego też dziękujemy wszystkim
sponsorom i partnerom Lata Kulturalnego 2022! To dzięki Wam
możliwa jest realizacja takiego przedsięwzięcia!
Wydarzenia odbywają się przy wsparciu:
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”MENPOL” KRZYSZTOF MENCEL

Patronat medialny:
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Kultura
Kulturabez
bezgranic
granic
www.smok.slubice.pl
www.smok.slubice.pl
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