JAZZTIVAL! Mamy bilety!
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JAZZTIVAL to nowy festiwal jazzowy, na który Grzech Piotrowski i jego World Orchestra
zapraszają w dniach 15 -17 września 2017 r. do Ustronia (15.09.207) i Bielska-Białej (1517.09.2017).

JAZZTIVAL to połączenie światowych gwiazd muzyki jazzowej takich jak Eivind Aarset czy Evgeny Lebiediew,
Anton Revnyuk i Ignat Kravtsov (LRK Trio) z najlepszymi, lokalnymi artystami jazzowymi, czerpiącymi inspiracje
z tradycji regionu i sięgającymi do korzeni muzyki ludowej (Besquidians feat. DZIEDZIC). Na festiwalu nie zabraknie
również wybitnych artystów młodego pokolenia, takich jak Kasia Pietrzko.
Festiwal otworzy koncert specjalny Grzech Piotrowski „One World“ 15 września w Amfiteatrze w Ustroniu. W
koncercie udział wezmą specjalni goście – „głos gór“ Sebastian Karpiel-Bułecka oraz Rasm Almashan,
Ghostman, Adeb Chamoun, Aga Derlak.
Muzyka „One World” to efekt muzycznych inspiracji World Orchestry Grzecha Piotrowskiego, która skupia
wybitnych solistów ze świata jazzu, klasyki, etno, folk, otwartej improwizacji. W skład World Orchestry wchodzą
artyści z Europy, Azji, Afryki i obu Ameryk. One World to muzyka, która łączy wiele źródeł, a każdy koncert to
wyjątkowa podróż, która jest wypadkową fascynacji założyciela World Orchestry Grzecha Piotrowskiego.
Koncert Eivind Aarset Quartet, który będzie można zobaczyć 17 września w Bielsku – Białej, to wyjątkowa okazja
dla koneserów. Norweski, nowatorski muzyk jazzowy, który swoją eksperymentalną improwizację łączy z
elektroniką i niekonwencjonalnym użyciem gitary elektrycznej, zagra wówczas jedyny koncert w Polsce
promujący jego płytę „I.E.”
LRK TRIO czyli Evgeny Lebiediew, Anton Revnyuk i Ignat Kravtsov to artystyczna fuzja trzech
wszechstronnych muzyków z Moskwy. LRK Trio to instrumentaliści bardzo pożądani i zapracowani, zarówno jako
muzycy sesyjni, jak i znani w Rosji (jak i poza granicami) liderzy własnych projektów. LRK Trio zagra w klubie Metrum
w Bielsko-Białej 16 września.

PROGRAM FESTIWALU:
15.09.2017 godz. 19:00 Amfiteatr Ustoń – Grzech Piotrowski "One World" feat. Sebastian Karpiel-Bułecka, Rasm
Almashan, Ghostman, Adeb Chamoun, Aga Derlak
15.09.2017 godz. 22:00, Metrum Jazz Club (Bielsko – Biała) - Piotr Matusik & Ghostman / jam session „One World”
team
16.09.2017 godz. 20:00, Metrum Jazz Club (Bielsko – Biała) - Anton Revnyuk LRK Trio (Rosja) | besquidians feat.
DZIEDZIC
17.09.2017 godz. 20:00, Metrum Jazz Club (Bielsko – Biała) - Eivind Aarset Quartet (Norwegia) | Kasia Pietrzko Trio
Śledź wydarzenie również na Facebooku:
https://web.facebook.com/events/115470692440653/
Kup bilet:
https://www.ebilet.pl/muzyka/jazz-blues/one-world-jazztival/

Uwaga konkurs!
Mamy dla Was 3 podwójne wejściówki na koncert w Amfiteatrze w Ustroniu (15.09) oraz jedną podwójną
wejściówkę na trzy koncerty w klubie Metrum w Belsku-Białej (15.09-17.09). Aby zdobyć bilety - piszcie w

komentarzach poniżej, za co kochacie jazz. Nagrodzimy najciekawsze odpowiedzi. Konkurs trwa do 12 września
włącznie.
Konkurs zakończony!
Dziękujemy za wszystkie odpowiedzi. Jedna podwójna wejściówka na trzy koncerty do Bielska-Białej wędruje do
Maria89. Po podwójnej wejściówce na koncert w Ustroniu otrzymują: Mghyl, malena23 i Yaro80. Gratulujemy!
Wszystkich zwycięzców prosimy o przesłanie swojego imienia i nazwiska na adres: natasza.gorzolka@ox.pl
Bilety będą dostępne w kasie przed koncertem po podaniu imienia i nazwiska. Kasa będzie otwarta na godzinę
przed danym koncertem.
Portal OX.PL jest patronem medialnym wydarzenia.

