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NADCHODZĄ 53. DNI ZIEMI SIEWIERSKIEJ!

    W dniach 6-7 czerwca na błoniach Zamku Siewierskiego świętować będziemy 53. Dni Ziemi Siewierskiej, na które przygotowanych zostało
wiele wspaniałych atrakcji.  Podczas dwudniowej imprezy na siewierskiej scenie wystąpią uznani artyści muzyki popularnej i alternatywnej. Dni
Siewierza rozpocznie tradycyjna „Żakinada” ulicami miasta, w której w barwnym korowodzie zaprezentują się uczniowie szkół z Gminy Siewierz.

    Wczesnym wieczorem wyjątkowy koncert da krakowski zespół uliczny „Kraków Street Band”. Jest to grupa dziewięciu profesjonalnych
muzyków, na co dzień grających w różnych zespołach i projektach, która zbiera się w słoneczne dni, by występować na krakowskim Rynku. W
pierwszej połowie 2014 roku zespół błyskawicznie zdobył popularność w całym kraju, między innymi za sprawą występu w finale Must Be The
Music, programu muzycznego oglądanego przez miliony telewidzów, zdobywając doskonałe opinie jury na każdym etapie. W końcu, w czerwcu
Kraków Street Band reprezentował Polskę na festiwalu Haizetara w kraju Basków, jednej z największych imprez poświęconych muzyce ulicznej
na świecie. Występy zespołu kipią pozytywną energią i szybko potrafią zgromadzić liczną publiczność.

    Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia imprezy będą Paranienormalni. Kabaret, który podczas swoich występów potrafi złapać doskonały kontakt
z  publicznością  i  którego  skecze  potrafią  rozbawić  każdego,  gwarantuje  udaną  zabawę  tego  dnia.  Sobotnią  noc  zakończy  dyskoteka  „pod
gwiazdami”.

    W niedzielę Dni Siewierza otworzy koncert siewierskiej grupy rockowej „Heteromagnes”. Następnie swój „Muzyczny Koktajl Szlagierów” poda
Mariusz Kalaga – artysta-muzyk, piosenkarz, wykonawca estradowy. Znany jest sympatykom muzyki z prezentacji  TV programów „Piknik
Country”, „Gala Piosenki Biesiadnej”, „Imiennik TV Dwójki” Zbigniewa Górnego, a także z "muzycznych szlagierów" w TV - TVS. Gra i śpiewa
znane przeboje, standardy muzyki tanecznej i  rozrywkowej. Śpiewa głosem o dużej skali i  charakterystycznej „ciepłej” barwie, który jest
atrakcją i urozmaiceniem jego występów artystycznych. Łatwo i szybko nawiązuje kontakt z publicznością, a jego ciekawe i wesołe komentarze
oraz interpretacje wykonywanych utworów są atrakcją każdego koncertu.

    O 18:00 na scenę wejdzie Cała Góra Barwinków (CGB) – zespół, który należy do najważniejszych wykonawców rodzimej sceny ska/reggae.
Znakiem rozpoznawczym CGB słynie ze świetnie przyjmowanych, energetycznych koncertów a jej znakiem rozpoznawczym jest wysunięta na
pierwszy plan, rozbudowana sekcja dęta oraz chwytliwe melodie. CGB wystąpiła dotąd na niemal wszystkich najważniejszych festiwalach
muzycznych, a także dwukrotnie na Przystanku Woodstock oraz na Heineken Opener Festival.

    Zanim na scenę wejdzie gwiazda wieczoru, publiczność czeka występ dobrze już znanej i wspaniale przyjętej podczas ubiegłorocznych Dni
Siewierza grupy wokalnej „Sonitus”. Żeński kwintet prowadzony przez Bernarda Sołtysika coraz wyraźniej zaznacza swój ślad na śląskiej scenie
muzycznej. Ich piosenka pt. „Greckie wino” otrzymała w ostatnim czasie tytuł Szlagieru Tygodnia w Radio Silesia, a wkrótce ma zostać wydana
płyta zespołu pt. „Zawsze jest właściwy czas”.

    Niedzielny festiwal muzyczny zamknie występ zespołu, którego przeboje, takie jak "Radio Hello", "Skrzydlate ręce", "Tak smakuje życie",
"Lili" i "Symetryczno-Liryczna", zna i śpiewa cała Polska. ENEJ, bo o nich mowa, to polski zespół rockowo-folkowy, założony w 2002 roku w
Olsztynie. Grupa to mieszanka różnorodna kulturowo, co ma swe źródło w pochodzeniu członków zespołu - rodzina braci Sołoduchów ma
korzenie ukraińskie, Mirosław Ortyński urodził się we Lwowie, a pozostali członkowie zespołu to Polacy. Za przełomowy moment w historii
zespołu uznać należy rok 2011 i wygraną w programie Must Be The Music - Tylko Muzyka w telewizji Polsat. Zwycięstwo otworzyło grupie drogę
do szerszego grona słuchaczy. Od tego czasu ENEJ regularnie pojawia się na największych i najbardziej prestiżowych festiwalach w Polsce oraz
koncertuje poza granicami kraju.

    Tak  złożona  mieszanka  muzyczna  z  pewnością  trafi  w  gusta  wszystkich,  którzy  będą  świętować  na  zamkowych  błoniach  53.  Dni  Ziemi
Siewierskiej. Gorąco zapraszamy!
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