Informacja prasowa
Warszawa, dnia 18 czerwca 2012 roku

Znamy już wszystkich artystów
Białystok Pozytywne Wibracje Festival 2012!

Białostocka wokalistka Ewa Szlachcic i towarzyszący jej zespół Way No Way - to
ostatni ogłoszeni artyści tegorocznej, trzeciej edycji Białystok Pozytywne Wibracje
Festival. Zamykają festiwalowy line - up jedynego w Polsce wydarzenia muzycznego
o profilu soul, r&b, funk, jazz i hip-hop. Zagra w sumie ośmiu artystów. Połowa to gwiazdy
zagraniczne, aż trzy z nich wystąpią w Polsce po raz pierwszy.
Znany jest już program każdego dnia tej największej imprezy muzycznej w
Białymstoku. W trakcie dwóch gorących wieczorów festiwalowych (start o godz. 19.00)
wystąpią mistrzowie wibrujących brzmień. W piątek 20 lipca na barokowym dziedzińcu
Pałacu Branickich w Białymstoku zabrzmią po raz pierwszy w naszym kraju – nowa,
chociaż uznana na całym świecie, gwiazda wytwórni Motown, francuska formacja Ben
L’Oncle Soul, a także światowej sławy producent i didżej Dimitri From Paris. Pojawią się

również polscy artyści. Niepowtarzalna, wielka polska wokalistka Ewa Bem
z towarzyszeniem 9 muzyków z koncertem jubileuszowym z okazji 40-lecia pracy
artystycznej oraz Eskaubei & Funky Flow, czyli funk’owo – hip-hop’owy projekt muzyczny
z Rzeszowa. W sobotę 21 lipca zagra wielka amerykańska gwiazda festiwalu – Angie
Stone, diva soul i r&b, znana z wielkich hitów jak Wish I Didn't Miss You czy I wanna
Thank Ya. Poza tym po raz pierwszy w Polsce pojawi się legendarny brytyjski wokalista
Omar z zespołem, a także po raz pierwszy w Białymstoku Ania Rusowicz, która przeniesie
nas w krainę big bitu oraz funkujący akcent białostocki, czyli Ewa Szlachcic & Way No
Way.
Organizatorzy festiwalu podkreślają wyjątkowy charakter tegorocznego programu.
Udało się bowiem zaprosić w tym roku do Białegostoku aż trzech artystów klasy światowej,
którzy nigdy wcześniej nie występowali w Polsce. Wystąpi także wielka gwiazda
amerykańskiej muzyki neo – soul czyli Angie Stone. Program jest szalenie różnorodny.
Polskie koncerty w tej edycji festiwalu także będą wielkimi wydarzeniami artystycznymi. Na
czele z koncertem 40-lecia naszej polskiej diwy muzyki rozrywkowej Ewy Bem.

Ewa Szlachcic & Way No Way
Ewa Szlachcic i Way No Way to grupa sześciu muzyków pochodzących
z Białegostoku. Dlatego też ich występ na festiwalowej scenie na dziedzińcu Pałacu
Branickich ma dla zespołu szczególne znaczenie. Także organizatorzy festiwalu podkreślają,
że ważne jest dla nich wspieranie lokalnych talentów i pokazanie całej Polsce, jak zdolni
artyści pochodzą z Białegostoku. Muzyka grupy to połączenie trzech szeroko rozumianych
gatunków muzycznych: funku, popu i soulu w połączeniu z ciepłym, niekiedy drapieżnym,
głosem Ewy Szlachcic. W styczniu tego roku pojawił się debiutancki album grupy Fotografie,
zawierający 17 autorskich kompozycji. Wokalistka, znana między innymi z programu The
Voice of Poland, jest laureatką wielu nagród i konkursów muzycznych.

Bilety i karnety na festiwal są dostępne w sprzedaży ogólnopolskiej. Ceny biletów
za 1 dzień to 45 lub 60 PLN (golden circle), zaś ceny karnetów dwudniowych to 70 PLN lub
100 PLN (golden circle). Bilety VIP (wraz z cateringiem i alkoholem) to koszt 300 PLN (za 1
dzień) lub 500 PLN (karnet na 2 dni).
Białystok Pozytywne Wibracje Festival jest corocznym wydarzeniem muzycznym,
które zadebiutowało na festiwalowej mapie Polski w 2010 roku i co roku przyciąga rzesze
fanów muzyki soul, funk, r&b, jazz i hip hop. Podczas poprzednich dwóch edycji na
dziedzińcu Pałacu Branickich zagrało kilkunastu artystów z kraju i zagranicy. Koncerty na
dziedzińcu pałacu dali między innymi Seal, Raphael Saadiq, US3, Count Basic, The Brand
New Heavies, Gabin, De Phazz, Kuba Badach i Poluzjanci, Wojtek Pilichowski, czy Mika
Urbaniak. Wspaniałe koncerty, a przede wszystkim pozytywna i przyjazna atmosfera
sprawiły, że wydarzenie zostało okrzyknięte najpiękniejszym polskim festiwalem.

Białystok Pozytywne Wibracje Festival 2012 sfinansowano ze środków z budżetu
Miasta Białegostoku.

Bilety oraz karnety dostępne są już w sprzedaży ogólnopolskiej – w punktach
sprzedaży oraz w systemach internetowych:







eBilet (www.ebilet.pl)
Eventim (www.eventim.pl)
Ticketpro (www.ticketpro.pl)
kasy biletowe w salonach Empik w całej Polsce
ogólnopolska sieć sklepów Media Markt i Saturn

m.in. w następujących kasach biletowych w Białymstoku:






EMPiK Rynek, ul. Sienkiewicza 3, Białystok,
EMPiK Galeria Alfa, ul. Świętojańska 15, Białystok,
EMPiK Galeria Biała, ul. Czesława Miłosza 2, Białystok,
EMPiK Hetman, ul. Hetmańska 16, Białystok,
Media Markt Białystok Galeria Biała, ul. Czesława Miłosza 2, Białystok,

oraz m.in. w następujących kasach biletowych w Warszawie:
 Kasa Sali Kongresowej 22 656 72 99 (www.kongresowa.pl)
 Kasa Eventim (dawniej Kasa ZASP) 22 590 69 15

KARNETY (20 i 21 lipca 2012)
Dziedziniec wstępny
Golden Circle
VIP
20 lipca 2012
Dziedziniec wstępny
Golden Circle
VIP
21 lipca 2012
Dziedziniec wstępny
Golden Circle
VIP

CENA BRUTTO (zawiera 8% VAT)
70,00 zł
100,00 zł
500,00 zł
45,00 zł
60,00 zł
300,00 zł
45,00 zł
60,00 zł
300,00 zł

Pakiet „VIP“ (wyłącznie dla osób pełnoletnich) zawiera m.in.:
1. Bilet na festiwal w strefie Golden Circle (miejsca bezpośrednio przed sceną)
2. Osobne wejście tylko dla VIP
3. Catering w specjalnej strefie VIP w Sali Balowej Pałacu Branickich (z tyłu sceny),w
formie szwedzkiego stołu, składający się z ciepłych i zimnych przekąsek
4. Alkohol oraz napoje bezalkoholowe serwowane na miejscu ww. strefie VIP.
PLAN OBIEKTU:

Kontakt dla mediów
Ewa Sułek
STX JAMBOREE
Kom. +48 502 222 281
ewa.sulek@stx-jamboree.com
Więcej informacji facebook.com/PozytywneWibracjeFestival i www.bialystokpozytywnewibracje.pl

