MIESIĘCZNIK KAMIENNOGÓRSKI

WYDAWNICTWO BEZPŁATNE

MIESIĘCZNIK
KAMIENNOGÓRSKI
czerwiec 2018

MIEJSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY

DNI KAMIENNEJ GÓRY 2018
8-10 CZERWCA, ZALEW
NA WSZYSTKIE WYDARZENIA WSTĘP WOLNY
Od 8 do 10, trwać będą Dni Kamiennej Góry 2018.
To w a r z y s z y ć i m b ę d z i e s z e r e g w y d a r z e ń
kulturalnych i rozrywkowych.
8 czerwca, piątek – to tradycyjnie dzień z muzyką
disco-dance. Zaczynamy o godz. 17.30 wystąpią:
Babilon (covery Boney M), Players, Pudzian Band,
gwiazda wieczoru – Afterparty, na zakończenie
dyskoteka, którą poprowadzą wspólnie Kamiennogórski DJ’s Team i DJ VNALOGIC. Sobota –
9 czerwca to dzień z muzyką pop i rock. Startujemy
już o godz. 16.30. Wystąpią laureaci Europejskich
Festiwali Coverów: Robbie Williams Band, Elvis
Revival Band (covery Elvisa Presleya), a także
zwycięzcy ubiegłorocznej edycji Green Water
Festival – Wishmasters. Gwiazdą sobotniego
wieczoru będzie doskonale znana i popularna
formacja Happysad.

W niedzielę 10 czerwca

natomiast, wielkie biesiadowanie na scenie i pod
sceną - Festiwal Piosenki Przedszkolnej, Biesiada
z Piosenką. Wieczorem wystąpi zespół Princes
(covery Queen) oraz gwiazda wieczoru - Agnieszka
Chylińska
Jak zawsze, nad kamiennogórskim zalewem obok
sceny powstanie duże miasteczko gastronomiczne
oferujące szeroki asortyment pysznego jedzenia
i napojów. Do tego przez cały czas funkcjonować
będzie wesołe miasteczko, i inne atrakcje dla małych
i dużych.

Piątek disco-dance
8 czerwca od godz. 17.30
Babylon (covery Boney M.)
Show, na które składają się wszystkie największe
przeboje legendarnej grupy BONEY M obejrzała już
publiczność w kilkuset miastach w Polsce,
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Zespół powstał w 2004r., a sprawcą całego

Muzycy, artyści, a przede wszystkim maniacy.

replikę legendarnego zespołu „QUEEN”.

F r y d e r y k i , P l a y B o x y, c z y k o n k u r s y

zamieszania jest charyzmatyczny wokalista

Doświadczeni, młodzi i chętni do współpracy.

Ta zagraniczna, 5 osobowa formacja, to

organizowane przez pisma muzyczne. W

Krystian Pudzianowski. Jego projekt solowy

Gościnnie na perkusji Jakub Ciągło.

znakomite,

z muzyką dance, profesjonalne tancerki

Kamiennogórscy DJ’e przygotowali specjalne

wysokim poziomie artystycznym, z udziałem

i efekty pirotechniczne w 100 procentach

show, w trakcie którego artyści połączą żywe

charyzmatycznego wokalisty. Podczas

23 października 2009 roku ukazał się jej

wywołują pozytywne emocje wśród

instrumenty perkusyjne z kunsztem muzyki

występu ma on doskonały kontakt z publi-

debiutancki album solowy, zatytułowany

publiczności. Energiczne koncerty i piosenki

elektronicznej. W historii Dni Kamiennej

cznością, kilkakrotnie przebiera się używając

Modern Rocking, który został utrzymany w

"Bądź Wierna Mi", "Mój Aniele", "Cała sala",

Góry tego jeszcze nie było!

przy tym charakterystycznych dla Mer-

stylu dance. Stał się on ogromnym sukcesem

Niemczech, Wielkiej Brytanii, Chorwacji i na

"Jesteś wszystkim co dziś mam", "Weekend

Litwie. Koncerty zespołu to nie tylko muzyka

Polaka", czy "Całuj mnie do rana" oraz ''Tylko

ale także znakomity kontakt z publicznością.

Tobie Dam'' oraz ''Ta dziewczyna to

Obecnie zespół występuje w międzyna-

szaleństwo'', przepełnione są zawsze

rodowym składzie - muzycy pochodzą z Ka-

pozytywną energią i uśmiechem na twarzy.

merunu, Republiki Konga i oczywiście

Ta siedmioosobowa

Ukazują nowe oblicze zespołu.

z Polski.

formacja świetnie od-

Gwiazda wieczoru – After Party

daje klimat koncertów

To zespół, który wprowadza świeżość

Robbiego Williamsa.

w Polskiej muzyce tanecznej. Wbił się w czo-

Energetyczne, pełne

łówkę polskiej muzyki tanecznej. Wszystkie

emocji show zapewnia

koncerty zespołu to mega wydarzenie i mega

doskonałą zabawę.

Players

show. Ich piosenki nie schodzą z pierwszych

Zespół debiutował na 1 Festiwalu Muzyki

Sobota w rytmie pop-rock
9 czerwca od godz. 16.30
Robbie Williams Band
(covery Robbiego Williamsa)

miejsc list przebojów. Za piosenkę "Tylko ona

Elvis Revival Band
(covery Elvisa Presley’a)

jedyna" członkowie zespołu otrzymali

Na rynkach od 10 lat. Jego lider to swoisty

statuetkę Hit lata 2013. Teledysk "Bujaj się"

fenomen, wykonujący wiernie muzykę

na portalu Youtube obejrzało już ponad 13 mln

legendarnego i nieza-

osób, a utwór "Tylko Ona Jedyna" na liczniku

pomnianego wokalisty

ma już ponad 21 mln wyświetleń i liczba ta

Elvisa Presley’a. Jest

cały czas rośnie! Cały kanał youtube After

jedynym Europej-

Tanecznej w Ostródzie. W roku 2011 powstał

wyprzedających bilety na swoje koncerty.

ostatecznie materiał na płytę "Prawdziwa

nym do brania udziału
w rewii o królu rock&

ta". Piosenka: „Jedno serce mam" osiągnęła

rolla w Stanach Zjednoczonych. W 2006 roku

dużą popularność w stacjach telewizyjnych

na Światowym Festiwalu Muzyki Presley’a

i radiowych z muzyką disco polo. Płyta

w Anglii zajął II miejsce.

zatytułowana "Czy warto kochać tak " została

Wishmasters (CZ)
symphonic rock

wydana w 2016 roku.. Rok 2017 to kolejne cd
zespołu: „Czarne jagody czerwone wino".

Party obejrzało już ponad 80 mln osób. Zespół

Zespół koncertuje na terenie całego kraju

ma na koncie występy na największych

i Europy.

festiwalach w kraju oraz liczne koncerty

Pudzian Band

zagraniczne.

Finał wieczoru
Dyskoteka pod gołym niebem
Kamiennogórski Dj’s Team
& Dj VNALOGIC

c u r y ’ e g o r e k w i z y t ó w, z n a n y c h n a m

komercyjnym, zdobywając szczyt listy

z wideoklipów.

najlepiej sprzedających się albumów w
Polsce, osiągając status platynowej płyty. W

w całym kraju, 3 platynowe i 4 złote płyty oraz

lutym 2010 roku wydawnictwo uzyskało

rekordy frekwencji w kilkunastu popularnych

nominację do nagrody polskiego przemysłu

klubach w Polsce.

fonograficznego Fryderyka w kategorii:

W lipcu 2004 ukazał się debiutancki album

Album roku pop. W 2010 roku otrzymała

zespołu „Wszystko jedno”. W kwietniu 2007

również Złotego Dzioba w kategorii Przebój

m a g a z y n Te r a z R o c k u m i e ś c i ł p ł y t ę

roku, Eska Music Award w kategorii Artystka

„Wszystko jedno” wśród 50 najważniejszych

roku oraz dwie Superjedynki w kategoriach:

albumów w historii polskiego rocka.

Przebój roku i Album roku – Pop.

1 września 2007 miała miejsce premiera

W 200 8 Agnieszka została jurorką w

trzeciego krążka zespołu – „Nieprzygoda”.

programie Mama Talent, a od 2015 roku

Płyta znalazła się na pierwszym miejscu OLIS

zasiada w jury programu Mali Giganci. 15

– listy najlepiej sprzedających się płyt
w Polsce i szybko została złotą płytą.
Koncertowe wydawnictwo DVD happysad
"Na żywo w STUDIO" zyskało status złotej

Gwiazda wieczoru
Agnieszka Chylińska

czerwca 2015 roku została odznaczona
brązowym medalem „Zasłużony Kulturze

Była wielokrotnie nagradzana i nominowana

Gloria Artis. 30 września 2016 roku ukazał się

do najróżniejszych nagród jako najlepsza

jej drugi album solowy - Forever Child. Album

wokalistka i autorka tekstów. Były to m.in.

uzyskał status potrójnej platynowej płytyi.
Źródło: Wikipedia

fot. Przemek Bednarczyk

płyty już w dniu premiery, 24 listopada 2008,

Czeski zespół wpisu-

a w maju 2009 r. DVD uzyskało status

jący się w nurt metalu

platynowej płyty. Kolejne premierowe płyty

syfonicznego Wish-

zespołu debiutowały na szczycie OLISu

masters powstał w ro-

i szybko pokrywały się złotem, a wydana

ku 2007, na początku

w 2009 r. płyta „Mów mi dobrze” oraz

muzycy występowali

pochodząca z 2012 r. „Ciepło/zimno” zyskały

pod nazwą jako Night-

status platynowej płyty. Najnowsza płyta

wish tribute band. Od roku 2013 grają swoje

zespołu „Ciało obce” ukazała się 10 lutego

własne utwory, w roku 2014 ukazał się ich

2017 r, a albumowi towarzyszy 11 wideo-

debiutancki album. Zespół daje wiele

klipów, które w ciągu roku od premiery

koncertów, występował również w słynnej

zgromadziły łącznie ponad 10 milionów

praskiej Lucernie.

wyświetleń.

Gwiazda wieczoru – Happysad
Happysad powstał w 2001 roku w Skarżysku-

Niedziela nad Zalewem
10 czerwca od godz. 14.00

Kamiennej. Od lat jest jednym z naj-

Princess (covery Queen)

popularniejszych polskich zespołów,

W najprostszych słowach można określić jako

czerwiec 2018

styczniu 2002 roku Chylińska nagrodzona
została Paszportem „Polityki”.

Zespół ma na koncie ponad 1000 koncertów

czykiem dopuszczo-

miłość" z hitową piosenką "Bo dziewczyna
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fot. Przemek Bednarczyk

spektakularne widowisko na

czerwiec 2018
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Czeski zespół wpisu-jący się w nurt metalu
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syfonicznego Wishmasters powstał w roku
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łówkę polskiej muzyki tanecznej. Wszystkie

2007, na początku muzycy występowali pod

dana w 2009 r. płyta „Mów mi

koncerty zespołu to mega wydarzenie i mega

nazwą jako Nightwish tribute band. Od roku
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Zapraszamy
8-10 czerwca
Zalew w Kamiennej Górze
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