OFF Festival po raz dziesiąty w Katowicach
czwartek, 01 sierpnia 2019 08:50

W dniach 2-4 sierpnia w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach odbędzie się 14. edycja
OFF Festivalu. Przez trzy dni na czterech głównych scenach wystąpi kilkudziesięciu
artystów z różnych stron świata.

OFF Festival stworzony przez Artura Rojka postrzegany jest jako jedno z ważniejszych
wydarzeń nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Impreza cieszy się przychylnością fanów,
mediów i branży muzycznej. Wśród wielu otrzymanych nagród, znajduje się prestiżowa
European Festival Award w kategorii Najlepszy Festiwal Średniej Wielkości. Takie media, jak
„The Guardian" czy „TIME" wymieniają OFFa wśród najlepszych festiwali muzycznych w
Europie.

W tym roku w Dolinie Trzech Stawów zobaczymy m.in. Foals, Suede, Stereolab, Neneh Cherry,
Aldous Harding czy Jarvisa Cockera ze swoim projektem JARV IS... Wyjątkowy koncert zagra
Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk". OFF Festival to również miejsce muzycznych odkryć. Intrygująco
zapowiadają się występy pochodzącego z Turcji Jakuzi czy założonego przez tunezyjskiego
muzyka projektu AMMAR 808. OFF to miejsce, gdzie możemy poznać najświeższe muzyczne
trendy oraz zobaczyć zespoły, które są u progu kariery.

Oprócz koncertów, organizatorzy zaplanowali dodatkowe atrakcje: PiaskOFFnica, czyli miejsce
wypoczynku i zabawy dla najmłodszych oraz Kawiarnia Literacka, której kuratorką jest Sylwia
Chutnik. W tym roku hasłem przewodnim dyskusji jest słowo „dlaczego?". Oprócz spotkań,
słuchowisk i improwizacji w Kawiarni Literackiej będzie miała miejsce wystawa projektu
„Wycinki w termosie" Małgorzaty Koniecznej.

Bywalcy OFFa doskonale wiedzą o tym, że podobnie jak o muzykę, organizatorzy troszczą się
również o naturę i zachęcają do tego innych. W przeszłości zdobyło to uznanie kapituły
przyznającej międzynarodową nagrodę Green'n'Clean oraz przyniosło festiwalowi nominację do
tytułu Najbardziej Ekologicznego Festiwalu w Europie. W tym roku festiwalowa brama stanie się
centrum recyklingu, w strefie gastronomicznej dominować będą potrawy wegańskie i
wegetariańskie, a na samą imprezę łatwo będzie można dotrzeć rowerem. Podobnie jak w roku
ubiegłym funkcjonować będzie tymczasowa stacja rowerowa przy skrzyżowaniu ul. Francuskiej
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i Lotnisko.

Ostatni dzień festiwalu 4 sierpnia, będzie okazją do sportowych emocji, ponieważ w tym dniu
wyścig Tour de Pologne zawita do Katowic. Warto zapoznać się ze szczegółami trasy i
zmianami w organizacji ruchu na stronie www.katowice.eu. Na czas trwania festiwalu
uruchomiona zostanie specjalna linia autobusowa, która kursować będzie z centrum do
przystanku tymczasowego przy ul. Lotnisko. Szczegółowe informacje na stronie ZTM.

Wszystkie informacje dotyczące tegorocznego OFF Festivalu można znaleźć na oficjalnej
stronie www.off-festival.pl oraz w aplikacji mobilnej.

Źródło: katowice.eu
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