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III MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL BLUES NA SIEWIERSKIM ZAMKU

W dniach 3-5 lipca 2015 r. na zamkowym dziedzińcu oraz na błoniach siewierskiego zamku odbędzie się
III edycja międzynarodowego festiwalu „Blues na siewierskim zamku”. Wysoki poziom artystyczny
występujących muzyków oraz niepowtarzalna atmosfera, to główne atuty tego corocznego wydarzenia
artystycznego. Wszystkich zapraszamy już w piątek o zmroku na błonia pod zamkiem, gdzie powstanie
miasteczko motocyklowe oraz pole namiotowe. Na małej scenie, do późnych godzin nocnych, przy
ognisku można będzie posłuchać bluesa i rocka, nastrajając się odpowiednio do następnego popołudnia.
W sobotę, na dziedzińcu zamkowym, w godzinach południowych planowany jest konkurs zespołów
muzycznych i solistów grających muzykę, która wywodzi się z szeroko rozumianego bluesa. Wszystkich
zainteresowanych i chcących w nim rywalizować, odsyłamy na stronę www.kultura.siewierz.pl, gdzie
można znaleźć regulamin konkursu.
Wieczorem na zamku usłyszymy zespoły takie jak:
- Rockomotive, to weterani bluesa z Dąbrowy Górniczej, Sosnowca i okolic, którego całkowicie autorski
repertuar mieści się w stylistyce typowo rockowo-bluesowej;
- The Blair Witch Project, z Janem Błedowskim, prezentujący fascynującą mieszankę bluesa, boogie,
funku i jazzu, a w którego skład wchodzą mieszkający w Niemczech polscy muzycy;
- Nurt, z Alkiem Mrożkiem i Kaziem Cwynarem. Grupa powstała we Wrocławiu w 1971 roku i w tych
czasach była to czołowa polska grupa znana z radiowych audycji w programie III Polskiego Radia. Muzycy
wchodzący w jej skład do dzisiaj grają w znanych, kultowych grupach rockowych. Zespół reaktywował się
specjalnie na okoliczność festiwalu w Siewierzu, na prośbę dyrektora festiwalu;
- Blue Effect, zespół, którego liderem jest genialny czeski gitarzysta Radim Hladik znany wszystkim
muzykom, którzy pamiętają początki bluesa w Polsce. Płyty winylowe Blue Effect były prawdziwym
rarytasem w epoce komunizmu.
Niedzielne popołudnie otworzymy występem laureata konkursu, a następnie wystąpią:
- Adam Banach Ecl’Ectric z repertuarem największych hitów rockowych i bluesowych, a także w
programie autorskim. Znawcy bluesa pewnie pamiętają katowicki klub „Puls”, gdzie w latach 70-tych
można było ich posłuchać nocami;
- Droga Ewakuacyjna, młodzi muzycy z charyzmatyczną wokalistką, którzy inspirują się muzyką lat 60 i
70 tworząc coś na pograniczu bluesa, w różnych jego odcieniach. Zagrają swój autorski program. W
drugiej części ich występu do zespołu dołączy Roman „Pazur” Wojciechowski, legenda polskiej sceny
muzycznej. Nie ma chyba w Polsce zawodowego muzyka, który by nie podziwiał jego sposobu interpretacji
muzyki, ekspresji na scenie. Zawodową karierę rozpoczął w latach 70-tych. Czesław Niemen podczas
wspólnej trasy koncertowej zaproponował mu bycie solistą w zespole.
Zwieńczeniem Festiwalu będzie koncert Jazz Band Ball Orchestra, grupa wywodząca się z
krakowskiego środowiska studenckiego. Od końca lat 60-tych trwa do dziś eksportowa działalność w
Niemczech i innych krajach Europy Zachodniej. Zespół jest tam bardziej znany niż w swoim własnymkraju.
Jako solista towarzyszyć im będzie Stanley Breckenridge, amerykański wokalista i pianista z Kalifornii,
który współpracował z Nancy Sinatrą i Billem Cosby.
Festiwal poprowadzi prezenter radiowy i telewizyjny Wojtek Zamorski. Na wszystkie koncerty wstęp
wolny!
Więcej informacji o festiwalu można
https://www.facebook.com/bluesnasiewierskimzamku
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Pozdrawiam i zapraszam,
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