5. EDYCJA OLSZTYN GREEN FESTIVAL – POZNALIŚMY PIERWSZYCH
ARTYSTÓW
Piotr Rogucki z zespołem Coma, Ania Rusowicz z projektem niXes i elektropopowa Pola
Rise na Olsztyn Green Festival 2018!
Już po raz piąty fani najlepszej polskiej muzyki popularnej spotkają się na Olsztyn Green Festival.
Każdy znajdzie tam coś dla siebie. Na terenie plaży miejskiej w CRS „Ukiel”, w weekend 17 i 18
sierpnia, odbędzie się kilkanaście koncertów, spotkania z artystami, warsztaty ekologiczne dla
dzieci i dorosłych, a także zajęcia sportowe i inne aktywności dla całej rodziny. Przedstawiamy
pierwsze gwiazdy festiwalu.
Coma - zespół jest znany fanom muzyki z energetycznych i widowiskowych koncertów, łączących w
sobie elementy poezji, muzyki, teatru i filmu. Grupa powstała w 1998 r. W maju 2004 r. wydała
swój pierwszy album pt. „Pierwsze Wyjście z Mroku”, który został bardzo ciepło przyjęty przez
krytyków, branżę i publiczność. Płyta została nagrodzona m.in Fryderykiem w kategorii: Album
Roku – Rock. W tym samym roku Coma została laureatem 25 Przeglądu Piosenki Aktorskiej we
Wrocławiu.
Wokalista zespołu - Piotr Rogucki jest zdobywcą wielu nagród na festiwalach piosenki artystycznej
min: 2. nagroda na Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie 2002, Grand Prix Festiwalu
Piosenki Aktorskiej Wrocław 2004. Wydał trzy albumy solowe: „Loki – Wizja Dźwięku”, „95-2003” i
„J.P. Śliwa”. W ostatnich latach zespół Coma z powodzeniem pojawił się na trasie w Wielkiej
Brytanii na serii koncertów: Manchester, Londyn, Sheffield, Birmingham, Southampton, Liverpool,
a w najbliższych planach jest trasa koncertowa w lutym b.r. w Szkocji i jesienią w Irlandii.
niXes - to nowatorski projekt wokalistki i kompozytorki Ani Rusowicz, nawiązujący stylistyką do
klimatów neo-hippie. Połączenie elektroniki z elementami rocka psychodelicznego powodują
unikatowość i oryginalność tej muzyki nie tylko na rodzimym rynku muzycznym. W muzyce niXes
słychać inspiracje sceną australijską i takimi bandami jak Tame Impala czy Pond.Ciekawym
zaskoczeniem jest to, że artystka kojarząca się z silnie z bigbitowym brzmieniem, tu sięgnęła po
zupełnie odmienne środki artystycznego wyrazu. Nawet dla wprawionego ucha słuchacza lub fana
twórczości Ani odbiór tej muzyki może być wyzwaniem i zaskoczeniem. Z drugiej zaś strony mimo
odważnego kroku jaki podjęła artystka jej alter ego czyli niXes jest spójnym i konsekwentnym
posunięciem. „Próżne może okazać się doszukiwanie się analogii między big-bitem a Nixes"- jak
twierdzi sama artystka. Nietypowości projektowi dodają też teksty w języku angielskim, silnie
nawiązujące do tematyki kosmosu i metafizyki.
Pola Rise - młoda wokalistka, autorka tekstów i kompozytorka. Zadebiutowała w 2015 roku
zacierając granice między electropopem, a muzyką alternatywną. Porównywana do Bjork, Lykke Li
czy Banks Pola Rise, jako jedyna polska artystka została zaproszona do realizacji własnego Deezer
Session, obok Eda Sheerana, Selah Sue czy London Grammar. Wraz z zespołem zagrała ponad 100
koncertów w Polsce i na świecie. W styczniu 2018 roku ukazuje się jej debiutancka płyta
„Anywhere But Home”.
Olsztyn Green Festival to festiwal, na którym posłuchać można tego, co w polskiej muzyce
najlepsze. A to wszystko na terenie pięknej plaży miejskiej w Olsztynie nad jeziorem Ukiel.

Organizatorzy adresują wydarzenie do tych, którzy - oprócz dobrej muzyki - cenią sobie też piękno
natury oraz zdrowy styl życia. Na 3. edycji Olsztyn Green Festival gościło ponad 25 tysięcy osób,
które w efektownej scenerii mazurskiej przyrody słuchały najciekawszych brzmień 22 artystów i
zespołów polskiej sceny muzycznej.
Bieżące informacje o festiwalu publikowane są na profilu festiwalowym na Facebooku
facebook.com/olsztyngreenfest.
Bilety w przedsprzedaży: 55 zł – bilet jednodniowy 85 zł – karnet dwudniowy
Bilety w dniu imprezy: 70 zł – bilet jednodniowy 100 zł – karnet dwudniowy
Bilety do kupienia na stronie: bilety.cojestgrane24.pl

www.visit.olsztyn.eu

