Dzięki współpracy producentów dwóch najważniejszych festiwali country w Polsce – „Piknik Country” w Mrągowie oraz „Czyste
Country” w Wolsztynie – po raz pierwszy w naszym kraju odbędzie się wyjątkowy koncert, na który składają się: formuła
„SONGWRITERS IN THE ROUND” z udziałem najwyższej klasy artystów tego gatunku oraz koncert gwiazdy wieczoru – RAYA
SCOTTA z Nashville, USA z zespołem.
Koncert odbędzie się w prestiżowym Hard Rock Cafe Warsaw, który słynie ze swojej koncertowej aktywności, z otwarcia na
prezentowanie wszelkich gatunków muzycznych oraz z tradycyjnej ekspozycji niezwykle cennych pamiątek artystów z całego
świata.
Data: 6 luty 2013, środa, w godz. 19:30 – 22:00, Hard Rock Cafe Warsaw, ul. Złota 59 (Złote Tarasy)
Produkcja:
• Performance Marketing Group Sp. z o.o. (www.performance.pl ; www.festiwalpiknikcountry.pl )
• Fundacja „Czyste Country” (www.fundacjaczystecountry.org ; www.country.wolsztyn.pl )
„SONGWRITERS IN THE ROUND” to najpopularniejsza formuła koncertowa pochodząca ze światowej stolicy muzyki country,
Nashville – Music City USA, prezentowana w tamtejszych legendarnych klubach honky‐tonk. Artyści – songwriterzy występują
wspólnie na scenie w swoim autorskim repertuarze. Specyficzną atmosferę koncertu tworzą zróżnicowane, charyzmatyczne
osobowości wykonawców, ich wzajemny interplay muzyczno‐słowny i bezpośredni, bliski kontakt z publicznością, co nadaje
wydarzeniu mniej oficjalny, wręcz towarzyski charakter.
Hard Rock Cafe
Z 181 lokalami w 58 krajach, w tym 142 restauracjami i 18 hotelami/kasynami, Hard Rock International (HRI) jest jedną z
najbardziej rozpoznawalnych marek na świecie. Hard Rock posiada największą kolekcję pamiątek muzycznych na świecie (a
wszystko zaczęło się od gitary Erica Claptona!), które można podziwiać w każdym z lokali Hard Rocka. Hard Rock znany jest również
z tzw. gadżetów kolekcjonerskich oraz produktów związanych z muzyką i wielokrotnie nagradzanej strony internetowej. Firma
posiada restauracje w takich miastach, jak: Londyn, Nowy Jork, San Francisco, Sydney czy Dubaj. HRI posiada także sieć hoteli i
kasyn na całym świecie. Hard Rock Cafe Warsaw to miejsce wyjątkowe i kultowe. Nazywane Muzeum Rocka, jest nowoczesnym
miejscem z charakterem o świetnej lokalizacji. Poza unikalną atmosferą oraz profesjonalną obsługą, Hard Rock Cafe to także Rock
Shop, sklep z Hard Rockowymi ubraniami, pinami oraz innymi gadżetami.
W tym niezwykłym koncercie udział wezmą:
RAY SCOTT (USA) ‐ charyzmatyczny autentyczny outlaw ze światowej stolicy muzyki country Nashville, TN o pięknym, głębokim
głosie, wysoko notowany singer/songwriter, autor przebojów w wykonaniu współczesnych gigantów światowego country (Trace
Adkins, Randy Travis), przedstawiciel nashvillskiego nurtu "true country". Niepokorny buntownik, a zarazem wielki stylista
gatunku, twórczością i postawą stojący w obronie prawdziwych wartości i brzmienia muzyki country. Ray Scott był headlinerem
tegorocznej edycji Festiwalu „CZYSTE COUNTRY” w Wolsztynie i błyskawicznie stał się ulubieńcem polskiej publiczności.
www.rayscott.com
ALLAN MIKUŠEK (Słowacja) – od wielu lat najważniejsza postać słowackiego country, ulubieniec tłumów na Słowacji, w Czechach i
w Polsce, gdzie często i z niesłabnącym powodzeniem koncertuje – solo lub z zespołem. Idealnie wkomponowuje się w formułę
songwriterską, sam będąc twórcą i wykonawcą swoich ponadczasowych przebojów, doskonale znanych polskiemu odbiorcy.
www.allanmikusek.com
LONSTAR (PL) – polska legenda muzyki country, Dyrektor Artystyczny festiwalu „CZYSTE COUNTRY” w Wolsztynie, jedyny polski
artysta country, który nagrywa i występuje w Nashville, w tym na deskach najsłynniejszej sceny country: Grand Ole Opry. Autor i
wykonawca piosenek, które zna i ceni każdy polski miłośnik country.
www.lonstar.pl
Dobór zaproszonych do występu artystów jest nieprzypadkowy – organizatorzy koncertu chcą pokazać autentyzm i wysoką klasę
muzyki country w jej oryginalnym brzmieniu oraz inicjować jak najszerszą międzynarodową współpracę artystów z Polski i innych
krajów europejskich oraz Nashville, USA. Warto dodać, że wszyscy trzej w/w wykonawcy, to na prywatnym gruncie dobrzy
przyjaciele, których łączy muzyka, wspólnota postaw i życiorysów. Ten koncert, to niezwykły wachlarz autorskich repertuarów,
artystycznych indywidualności i jedynego w swoim rodzaju klimatu muzycznego spotkania.
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W charakterze supportu na rozpoczęcie wieczoru z krótkim recitalem wystąpi młoda, utalentowana wokalistka country, Krystyna
Mazur ze swoim zespołem. Swoją ekspresją i niezwykle interesującą barwą głosu Krystyna zdobyła sobie już grono wiernych
miłośników wśród fanów muzyki country.

PROGRAM WIECZORU:
•
•
•

Krystyna Mazur & Band (support)
„Songwriters In The Round” – Ray Scott (USA), Allan Mikušek (SK), Lonstar (PL)
Koncert gwiazdy: Ray Scott & Lonstar Band (USA/PL)

STRONY INTERNETOWE
Hard Rock Cafe Warsaw www.hardrockcafe.pl
Ray Scott www.rayscott.com
Allan Mikušek www.allanmikusek.com
Lonstar www.lonstar.pl
Krystyna Mazur www.facebook.com/Krissi‐Krysia‐Mazur

PATRONAT HONOROWY: V‐CE BURMISTRZ DZIELNICY WARSZAWA‐OCHOTA – KRZYSZTOF KRUK
PRODUKCJA

PARTNERZY:

since 1962
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