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Relacja z Festiwalu
Niezwykle energetyczny występ
My Riot, solidna dawka punkrocka
zaserwowana festiwalowiczom przez
zespół Big Cyc, porcja emocji sprzed
lat podczas występu Nowych Sytuacji, świetny koncert Australijczyków
z The Rumjacks oraz legendarny
Peter Hook z utworami Joy Division
to największe wydarzenia Jarocin
Festiwal 2015, który odbył się
w dniach 17 – 19 lipca. Przez wszystkie dni trwania festiwalu publiczność
mogła liczyć na świetną muzyczną
atmosferę oraz sprzyjającą pogodę.

Dzień pierwszy - piątek

bawili się doskonale. Jednym z mocniejszych punktów dnia okazał
się jednak wieczorny występ formacji My Riot i nieposkromiona
energia Piotra „Glacy” Mohameda, który na jarocińskiej scenie
Pierwszy dzień festiwalu upłynął pod znakiem mocnych dał z siebie wszystko. Krzycząc „Zbudujmy ten festiwal” lider My
brzmień oraz zagranicznych gwiazd. Na jarocińskiej scenie Riot zjednoczył pod sceną jarocińską publikę, dając przy tym
pojawiła się m.in. brytyjska formacja Young Guns, prezentująca upust swojej energii. Punktem wieczoru okazało się pojawienie
muzykę z pogranicza rocka alternatywna scenie Magica, byłego gitarzysty Sweet
nego oraz post-hardcore, a także jeszcze
Noise, który wspólnie z formacją My Riot
bardziej popularny w Wielkiej Brytanii Krzycząc „Zbudujmy ten festiwal” odegrał kultowy „Dzisiaj mnie kochasz, jutro
indie rockowy zespół The Kooks. Ekipa lider My Riot zjednoczył pod sceną nienawidzisz”. Piątkowa publiczność miała
z Brighton powitała Jarocin typową dla jarocińską publikę, dając przy tym szansę obejrzeć także występy rodzimych
siebie mieszanką energetycznego rocka
formacji Zmaza, Mama Selita, Curly Heads,
upust swojej energii.
z dodatkiem brytyjskich brzmień lat 60.
Skubas czy Lao Che. Oprócz koncertów na
Choć propozycja ta znacząco odbiegała
Scenie Głównej, na terenie festiwalu odbyły
od preferencji typowej jarocińskiej publiczności, atmosfera na się także: występ wrocławskiego artysty Janka Samołyka oraz
polu festiwalowym była znakomita, a wszyscy zgromadzeni goście Nibylandia, spektakl teatralny z udziałem osób bezdomnych.
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Dzień drugi - sobota

Było głośno, butnie i nad wyraz energetycznie! Uzu- niu trzech dekad aktywności scenicznej. Formacja Wojciecha
pełnieniem koncertów na Scenie Głównej były występy Waglewskiego wykonała na scenie Jarocin Festiwal 2015
jedenastu finalistów Jarocińskich Rytmów Młodych. Fakt, iż najważniejsze utwory, powstałe na przestrzeni minionych
prezentowali się przed główną festiwalową
trzech dekad, jak i piosenki z najnowszej
publicznością był radykalną zmianą w stopłyty „Dobry wieczór”, z udziałem wybitFormacja Voo Voo
sunku do poprzednich edycji imprezy. I co zachwyciła festiwalową nego twórcy i śpiewaka muzyki mugham,
by nie powiedzieć ta formuła sprawdziła się
Alima Qasimova. Koncerty na Scenie Główdoskonale. Po całej serii mocnych i bezkom- widownię koncertem nej uzupełniały wydarzenia towarzyszące –
urodzinowym
promisowych brzmień publiczność miała
warsztaty Akademii Gitary, koncert formacji
szansę wysłuchać występu, który daleko
Magnificent Muttley, występ Dzieci Jarocina
wykroczył poza ramy typowego jarocińskiego brzmienia. z udziałem wyjątkowych gości, warsztaty edukacyjne
Formacja Voo Voo zachwyciła festiwalową widownię koncer- Legalnej Kultury oraz kino festiwalowe przygotowane przez
tem urodzinowym, przygotowanym z myślą o podsumowa- Narodowy Instytut Audiowizualny.

Drugiego dnia Jarocin Festiwal 2015
publiczność otrzymała to, co kocha
najbardziej – solidną dawkę zakurzonego
rock’n’rolla w najlepszym wydaniu. KSU, Voo
Voo, Budzy i Trupia Czaszka, Nowe Sytuacje,
Muchy oraz Natalia Przybysz – to główne
gwiazdy sobotniej odsłony festiwalu.

Natalia Przybysz

Envia

Bezsensu
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Dzień trzeci - niedziela
Tymon Tymański, Big Cyc, The Rumjacks,
Acid Drinkers oraz Peter Hook & The
Light, Agyness B. Marry, Black Radio, oraz
Organek – to główne gwiazdy trzeciego,
a zarazem ostatniego dnia Jarocin Festiwal
2015. Oprócz świetnych koncertów
i niezapomnianej atmosfery, do samego
końca dopisała również pogoda – Jarocin
jako jedno z niewielu miejsc w regionie
ominęła burza, dzięki czemu festiwalowicze
do samego końca mogli cieszyć się
muzyczną ofertą.

Szczególne napięcie towarzyszyło tego dnia występowi
formacji Tymon & The Transistors. Choć występ Tanzystorów
zapowiadał się wspaniale, koncert musiał zostać przerwany
na kilka minut ze względu na wichurę i ulewny deszcz, który
runął z nieba w trakcie wydarzenia. Na szczęście, po kilku
minutach niebo nad Jarocinem na dobre się wypogodziło
a muzycy szybko wrócili na scenę, by dokończyć swoje
show. Kolejnym mocnym punktem sobotniego line-up’u
był występ zespołu Big Cyc, do którego pretekstem stał się
album „Zadzwońcie po milicję”, wydany z okazji 30-lecia
wprowadzenia stanu wojennego. Ekipa Big Cyca zagrała na
żywo utwory niezależnych i nieistniejących już kapel podziemia z lat 80, w tym „Ruski keczap” czy „Dziki Kraj”. Oczywiście,
nie mogło się obyć bez największych przebojów zespołu, jak
“Berlin Zachodni”, “Kręcimy pornola” czy “Wielka miłość do
babci klozetowej”. Z jarocińskiej sceny wybrzmiały także kul-

towe “Wszystko gnije” oraz “Ballada o smutnym skinie”, którą
muzycy po raz pierwszy zagrali na deskach Jarocina 25 lat
temu. To bez wątpienia było jedno z najbardziej energetycznych wydarzeń festiwalu. Gdy Big Cyc schodził ze sceny, na
spotkanie z jarocińską publicznością szykowała się już australijska grupa The Rumjacks. Podczas tego występu pojawiło się
wszystko to, z czego ekipa z Sydney jest najbardziej znana wyjątkowe połączenie punkowych dźwięków, folku, brzmień
irlandzkich, a nawet reggae. Zwieńczeniem trzydniowego
święta muzyki rockowej w Jarocinie był występ zespołu Peter
Hook & The Light. Były basista Joy Division zaprezentował na
scenie utwory z dwóch legendarnych albumów formacji Iana
Curtisa - „Unknown Pleasures” oraz „Closer”. Uzupełnieniem
wydarzeń na Scenie Głównej były występu formacji The
Bajikans oraz Shot For Mia, które odbyły się w przestrzeni
Sceny Namiot.

The Bajikans
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Artyści na Jarocin Festiwal 2015
Zmaza

My Riot

Powstały na początku lat 90. kultowy polski zespół punkowy. Formacja ma na swoim koncie liczne występy
klubowe oraz festiwalowe, w tym m.in. na Przystanku
Woodstock oraz deskach Jarocin Festiwal. W 2005
Zmaza wzięła udział w trasie koncertowej Farbenheit
zespołu Farben Lehre.

Polska formacja wykonująca muzykę z pogranicza rocka
i metalu alternatywnego, dowodzona przez legendarnego
Piotra „Glacę” Mohameda, znanego z występów w Sweet
Noise. Znana z niezwykle energetycznych występów
na żywo grupa ma na swoim koncie debiutancki album
„Sweet Noise”, który został wydany w 2011 roku.

Mama Selita

Lao Che

Formacja znana z rewelacyjnych występów na żywo
i oryginalnie brzmiących nagrań. Grupa łączy melodyjne riffy, hipnotyzujący puls i charyzmatyczny wokal
w bezkompromisową, rockową muzykę, która nie daje
się łatwo zaszufladkować. Na swoim koncie mają dwie
płyty: „3,2,1…!” oraz „Materialiści”.

Polski crossoverowy zespół muzyczny, założony przez
byłych członków zespołu Koli w 1999 roku, w Płocku. Swój
debiutancki album, zatytułowany „Gusła”, zespół wydał
w styczniu 2002 roku. Grupa ma na swoim koncie liczne
występy na scenach całej Polski, w tym kilkukrotnie na
deskach Przystanku Woodstock.

Young Guns

The Kooks

Brytyjska energetyczna rockowa formacja z Londynu,
powstała w 2003 roku. W 2009 roku zespół wydał EP
Mirrors. Od niespełna dekady muzycy cieszą się w nieustannie rosnącą popularnością, która coraz mocniej
wykracza poza granice Wielkiej Brytanii.

Prawdziwa Ikona brytyjskiego indie-rocka. Debiutancki
album zespołu „Inside In/Inside Out” został wydany
w 2006 roku i niemalże natychmiast trafił na szczyty list
przebojów. Tylko na Wyspach Brytyjskich krążek sprzedał
się w liczbie ponad miliona egzemplarzy.

Curly Heads

Janek Samołyk

Popularny polski zespół rockowy ze – znanym z telewizyjnego show X-Factor - Dawidem Podsiadło na czele.
Formacja powstała w 2010 roku, a jej debiutancki album
„Ruby Dress Skinny Dog” ukazał się cztery lata później.
W 2014 roku Curly Heads szturmem zdobyli polskie listy
przebojów, podbijając serca młodych słuchaczy.

Polski alternatywny muzyk rockowy, kompozytor, gitarzysta oraz autor tekstów, mający na koncie trzy albumy
długogrające. Jego muzykę charakteryzuje się jako mieszankę brytyjskiego rocka i polskiej poezji śpiewanej. Na
przełomie 2011 i 2012 r. zagrał trasę koncertową w Chinach.

Skubas
Polski piosenkarz, gitarzysta, kompozytor oraz wykonawca muzyki alternatywnej. Jego debiutancki album
zatytułowany „Wilczełyko” ukazał się 11 września 2012
r. nakładem wytwórni Kayax. Płyta została okrzyknięta
„powrotem do prostoty i autentyczności” w polskiej
muzyce rockowej.

Natalia Przybysz
Polska wokalistka i autorka tekstów, znana polskiej
publiczności przede wszystkim z występów w zespole
Sistars, współtworzonym wraz z Pauliną Przybysz. W 2006
roku artystka rozpoczęła karierę solową, która spotkała
się z niezwykle pozytywnym odbiorem krytyków oraz
publiczności. W 2013 roku został wydany jej trzeci album
„Kozmic Blues: Tribute to Janis Joplin”.

Jarocin Festiwal
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Muchy

Poznański zespół rockowy, funkcjonujący na polskiej
scenie alternatywnej od 2012 roku. Pomimo krótkiej
aktywności scenicznej, formacja ma na koncie wiele
wygranych festiwali czy wyróżnień, w tym m.in. nagrodę
główną festiwalu Thanks Jimi Festival 2013 oraz Rockmania 2013 w Bielawie.

Poznański zespół rockowy, założony w 2004 roku
przez Michała Wiraszkę, Piotra Maciejewskiego
i Szymona Waliszewskiego. Formacja ma na
swoim koncie cztery albumy długogrające
oraz liczne występy na największych scenach
w Polsce!

KSU

Magnificent Muttley

Legendarny polski zespół punkrockowy, mogący
pochwalić się ponad 30-letnią aktywnością sceniczną
oraz 11 albumami długogrającymi. Każdy koncert formacji to prawdziwe święto punkrocka, na które wszyscy
fani czekają z niecierpliwością. W roku 2008 zespół
obchodził 30-lecie swojego istnienia, z tego powodu
wydany został album „XXX-lecie, Akustycznie”.

Warszawskie trio rockowe, zyskujące coraz większą popularność na polskim rynku alternatywnym. Debiutancki album formacji, zatytułowany
„Rear Window” spotkał się z dużym uznaniem
krytyków, którzy okrzyknęli go jedną z ciekawszych polskich premier roku 2015.

Voo Voo
Polski zespół rockowo-folkowy, obecny na polskiej
scenie alternatywnej od lat 80. Znana z genialnych
występów na żywo formacja została powołana przez
jej lidera, Wojciecha Waglewskiego. Voo Voo gra zróżnicowaną muzykę, opierającą się głównie na połączeniu
rocka z folkiem różnych kultur i dużej ilości improwizacji.

Black Radio
Rockandrollowa kapela z Łodzi znana polskiej
publiczności za sprawą występu w popularnym
show telewizyjnym „X-Factor”. Zespół wydał
dotychczas jeden album, zatytułowany „Gasoline Planet”.

Agyness B. Marry

Polska formacja rockowa powołana przez Tomasza
Budzyńskiego oraz jego kolegów z legendarnego
zespołu Armia. Pierwszy album projektu, zatytułowany
„Uwagi Józefa Baki”, był połączeniem ostrej punkowej
muzyki z turpistycznymi tekstami. W październiku 2009
roku ukazał się drugi krążek, zatytułowany „Mor”.

Stosunkowo nowa postać na polskiej scenie
muzycznej, która szturmem podbiła serca
wszystkich miłośników alternatywnych brzmień.
Agnieszka Bukowska to zarazem piosenkarka,
gitarzystka oraz autorka kompozycji i tekstów.
Jak zgodnie przyznają krytycy, takiej artystki na
polskiej scenie muzycznej jak dotąd jeszcze nie
było.

Nowe Sytuacje

Tymon & The Transistors

Projekt muzyczny, stworzony w 2013 roku z inicjatywy
byłych muzyków zespołu Republika: Zbyszka Krzywańskiego, Leszka Biolika oraz Sławka Ciesielskiego. Sukces
trasy koncertowej (2014) przypominającej kultowy
album Republiki „Nowe sytuacje” pokazał, że był to strzał
w dziesiątkę. Dziś koncerty Nowych Sytuacji to gratka dla
wszystkich fanów twórczości Grzegorza Ciechowskiego.

Polski zespół muzyczny, założony w czerwcu
2002 przez Tymona Tymańskiego, polskiego
kompozytora oraz multiinstrumentalisty. Grupa
wykonuje muzykę rock’n’rollową, utrzymaną
w różnorodnej stylistyce – od brzmień lat 60.
i space rocka począwszy, a skończywszy na
punk rocku, reggae, hard rocku, country i jazzie.

Budzy i Trupia Czaszka
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Ørganek

Peter Hook & The Light

Projekt muzyczny Tomasza Organka, znanego
przede wszystkim z występów w zespole SOFA,
którego był współzałożycielem. Do 2012 roku
wraz z grupą nagrał trzy albumu studyjne, a także
otrzymał nagrodę polskiego przemysłu fonograficznego Fryderyka w kategorii Nowa Twarz Fonografii. Ørganek został powołany do życia w 2013
roku, a rok później ukazała się debiutancka płyta
zatytułowana „Głupi”.

Muzyczny projekt legendarnego basisty nieistniejącej już formacji Joy Division, Petera Hooka.
W trakcie występów na żywo formacja wykonuje
utwory z dwóch albumów zespołu legendarnego
Iana Curtisa - „Unknown Pleasures” oraz „Closer”,
nadając im nowoczesne brzmienie.

Big Cyc
Polski zespół punkrockowy, założony pod koniec lat
80. w Łodzi przez Jacka Jędrzejaka oraz Krzysztofa
Skibę. Formacja znana jest z kontrowersyjnych,
zaangażowanych politycznie i opatrzonych dużą
dawką satyrty tekstów piosenek. Każdy koncert
zespołu Big Cyc to gwarancja solidnej dawki dobrej
zabawy.

The Rumjacks - celtic
Punkowa formacja z Australii, założona przez Frankie McLaughlina i Johnny’ego McKelvey. Debiutancki album zatytułowany „Gang Of New Holland”
został wydany w 2010 roku. Zapowiadał go utwór
„An Irish Pub Song”. Opublikowany w marcu 2011
roku teledysk do tej piosenki ma już na liczniku
ponad 10 milionów wyświetleń. W swojej twórczości umiejętnie połączyli rock, punk, folk, brzmienia
irlandzkie, a nawet reggae.

Acid Drinkers
Kultowa heavymetalowa formacja, założona
w Poznaniu z inicjatywy Tomasza „Titusa” Pukackiego oraz Roberta „Litzy” Friedricha. Grupa ma
na swoim koncie czternaście albumów studyjnych
oraz szereg pomniejszych wydawnictw pozytywnie ocenianych zarówno przez krytyków muzycznych, jak i publiczność. Legendarne „Kwasożłopy”
aż ośmiokrotnie otrzymały nagrodę polskiego
przemysłu fonograficznego, Fryderyka.

The Bajikans
Rockowa grupa z Ukrainy, założona w 2009 roku
przez trzech muzycznych samouków. Z roku na
rok formacja cieszy się coraz większą popularnością w Europie. W marcu 2014 roku The Bajikans
zrealizowali materiał na płytę w swoim domowym
studio nagraniowym. W tym samym roku ukazał
się utwór „Outlander”, który był jednocześnie
zwiastunem albumu „Passenger of life”.

Shot For Mia
Zespół Shot for Mia to połączone polsko-brytyjskie
siły, które zbierają coraz większą grupę fanów.
Muzycy spotkali się na „jam session” w jednym z londyńskich pubów. Muzyka formacji to połączenie tradycyjnego rocka z Wielkiej Brytanii z amerykańską
energią i żywiołowością. Muzycy mają na koncie
liczne występy na scenach w całej Polsce, w tym
m.in. w trakcie trasy z grupą Happysad oraz IRA.

Jarocin Festiwal

Publiczność na festiwalu
Kilka tysięcy osób miało okazję uczestniczyć w Jarocin
Festiwal 2015. Impreza zgromadziła na polu festiwalowym
przedstawicieli różnych grup społecznych. Najwięcej
osób przyjechało z Warszawy oraz ze stolicy Wielkopolski
– Poznania. Niemniej jednak można było także zobaczyć
miłośników muzyki z najodleglejszych zakątków Polski,
takich jak: Bystre, czy Czarny Dunajec. Przez trzy dni
uczestnicy tworzyli niepowtarzalną atmosferę, a na
terenie festiwalowym można było spotkać najróżniejsze
formy celebrowania muzyki, począwszy od tradycyjnego
związanego z tego typu festiwalami pogo pod sceną,
które najchętniej tworzyli ludzie młodzi i rasowi rockmani,
a skończywszy na rodzinach z dziećmi spędzającymi ten
czas na piknikowych kocach. Taką różnorodność można
było zobaczyć także na polu namiotowym, choć jak
wiadomo, to raczej domena młodych i żądnych przygód.
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Jarocin Festiwal 2015 w liczbach
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– tyle megawatów mocy było wykorzystywanych w trakcie festiwalu.
To prąd, którym można byłoby zasilić około tysiąca mieszkań.

– to liczba scen podczas Jarocin Festiwal 2015. Scena Główna, na
której zagrały największe gwiazdy festiwalu oraz laureaci Jarocińskich
Rytmów Młodych składała się z trzech osobnych przestrzeni. Kolejną
sceną była Scena Namiot, gdzie uczestnicy imprezy byli świadkami
m.in. spektaklu Nibylandia, kina festiwalowego, a także koncertów
zespołów: Shot for Mia, The Bajikans, Magnificent Muttley oraz Janka
Samołyka. Dodatkowo na polu namiotowym zlokalizowana została
Scena Dla Każdego.

– tyle kilometrów płotów zostało ustawionych na terenie festiwalowym
oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

– w tylu miastach odbyły się przesłuchania Jarocińskich Rytmów Młodych. Przyszłe gwiazdy polskiego rocka zaprezentowały się w: Rudzie
Śląskiej, Goleniowie, Gdańsku, Warszawie, Poznaniu oraz w Jarocinie.

– na terenie o powierzchni tylu hektarów bawili się wszyscy festiwalowicze.

– tyle lat minęło od premiery filmu “Fala – Jarocin 1985”. O tej rocznicy
nie zapomniał zespół Muchy, który podczas drugiego dnia festiwalu
zaprezentował wyjątkowy koncert “Muchy – Powracająca Fala”. Występ
był przeplatany fragmentami słynnego filmu.

– tyle wykonawców zaprezentowało się podczas festiwalu jarocińskiej
publiczności. Było można ich zobaczyć i usłyszeć zarówno na scenach
zlokalizowanych na terenie festiwalu, jak w Spichlerzu Polskiego Rocka.

52
59

– tyle tirów dostarczyło niezbędne wyposażenie związane
z organizacją festiwalu w Jarocinie. To dokładnie dwa razy
więcej niż na przykład przy okazji organizacji koncertu
amerykańskiego zespołu Bon Jovi na stadionie PGE ARENA
w Gdańsku. A był to jeden z największych koncertów 2013
roku w Polsce.

– tyle godzin upłynęło pomiędzy pierwszym i ostatnim
występem podczas Jarocin Festiwal 2015. Pierwszym artystą,
który zagrał był Janek Samołyk. Festiwal zamknął Peter Hook
& The Light prezentując utwory Joy Division.

100
750

– tyle ton stali zostało wykorzystanych przy budowie
sceny, która slużyła artystom podczas Jarocin Festiwal
2015. Taką samą masę ma na przykład jedna z najpopularniejszych lokomotyw produkowanych w Polsce,
slużąca do obsługi zarówno pociągów pasażerskich jak
i towarowych.

– tyle osób pracowało przy organizacji festiwalu. Na
wspomnianą liczbę złożyły się między innymi: osoby
odpowiedzialne za budowę sceny, służby ochrony,
obsługa cateringu VIP, obsługa stoisk gastronomicznych
i wolontariusze.

2500
4500

– tyle miejsc na polu namiotowym zostało przygotowane dla festiwalowych gości.

– tyle metrów różnego rodzaju kabli wykorzystanych zostało w trakcie przygotowań do tegorocznej edycji Jarocin Festiwal.

Jarocin Festiwal
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Opaska dla posiadaczy Karnetu na Festiwal

Oficjalne materiały festiwalowe
W ramach działań promocyjnych przygotowane
zostały następujące materiały festiwalowe: plakaty (700
sztuk, format B1), ulotki, opaski materiałowe, jak również
karnety oraz bilety. Dystrybucja plakatów oraz ulotek
informacyjnych odbywała się na terenie całego kraju.

Plakaty Festiwalu

Ulotka Festiwalu

Karnet i bilet na Festiwal
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Nowy teren festiwalu
Jarocin Festiwal 2015 odbył się na nowym terenie
o powierzchni aż 14 hektarów, zlokalizowanym przy
ulicy Maratońskiej (po drugiej stronie dotychczasowego
miejsca imprezy). Za sprawą dużo większej przestrzeni,
organizator miał szansę zapewnić festiwalowiczom
zupełnie nowe oblicze imprezy. Na terenie festiwalowym
wybudowano aż pięć scen dla artystów - Scena Główna,
na której zagrały największe gwiazdy festiwalu oraz laureaci Jarocińskich Rytmów Młodych składała się z trzech
osobnych przestrzeni. Kolejną sceną była Scena Namiot
gdzie uczestnicy imprezy byli świadkami m.in. spektaklu
Nibylandia, kina festiwalowego, a także koncertów
zespołów: Shot for Mia, The Bajikans, Magnificent Muttley
oraz Janka Samołyka. Dodatkowo na polu namiotowym
funkcjonowała Scena Dla Każdego. Na szczególną uwagę
zasłużyła również pokaźnych rozmiarów strefa gastronomiczna, która przez wszystkie dni trwania imprezy
cieszyła się dużą popularnością wśród festiwalowiczów.

Jarocin Festiwal

Jarocin Festiwal
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Zaproszenia na Jarocin Festiwal 2015
Artyści chętnie zaangażowali się w promocję Jarocin Festiwal
2015. Nagrane przez nich zapowiedzi swoich koncertów cieszyły się
dużym zainteresowaniem. Mistrzem w tej dziedzinie okazał się Glaca
z My Riot, który nagrał specjalnie przegotowany filmik trwający,
aż 3 minuty i 55 sekund. Natomiast najkrótszą wersję zaprezentował
Spięty (Lao Che) trwającą 14 sekund. Również kilka słów nagrał
Jerzy Owsiak (Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy), który zaprosił na
najpiękniejszy (po Woodstocku) festiwal w Polsce. Najpopular-

niejszą zapowiedź nagrała Mama Selita – ponad
3000 wyświetleń. Natomiast na drugim miejscu uplasował się

Agyness B. Marry

Młody ze Zmazy. Humorystyczny materiał obejrzało łącznie ponad
2800 osób. Piotr Gmur zdradził wszystkim przepis na najlepszą
kanapkę festiwalową, natomiast na najniższym stopniu podium
stanął wokalista My Riot. Film ten obejrzało łącznie ponad 2500 osób.

Jerzy Owsiak

Blue Deep Shorts

My Riot

Bezsensu

Big Cyc

Lao Che

Fosfor

De Indigo

Mama Selita

Offensywa

Omni mOdO
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Jarocińskie Rytmy Młodych
Festiwalowi w Jarocinie towarzyszyła
kolejna edycja Jarocińskich Rytmów Młodych,
legendarnego i zasłużonego przeglądu
młodych kapel, który w 2015 roku oparty
był o wzbogaconą formułę. Konkurs przez
długie lata był prawdziwą wizytówką i dumą
festiwalu w Jarocinie. Wiele znaczących
polskich artystów debiutowało na jarocińskiej
scenie i to właśnie jej zawdzięcza późniejszy
rozwój muzycznej kariery. Sięgniecie
do tradycji, przywrócenie dawnej rangi
Rytmom Młodych oraz realne wsparcie
dla tegorocznego laureata konkursu były
głównymi celami, jakie postawił sobie
organizator festiwalu, agencja Prestige MJM.
W 2015 roku do Jarocińskich Rytmów Młodych zgłosiły
się zespoły z aż 90 miast całej Polski (m.in. Poznań, Szczecin,
Koszalin, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Leszno, Wrocław,
Warszawa, Września, Toruń, Bielsko-Biała, Grudziądz, Gniezno,
Tarnów, Częstochowa, Kraków, Tychy, Opole, Gliwice, Rzeszów, Zabrze, Białystok oraz Suwałki). Po dokonaniu selekcji
przez muzyków oraz ekspertów, od lat związanych z branżą
muzyczną, 60 najlepszych formacji zostało zaproszonych do
etapu przesłuchań na żywo. Koncerty eliminacyjne odbyły
się w pięciu miastach Polski: Rudzie Śląskiej (9 maja, Klub
Druid), Goleniowie (Teatr Brama, 23 maja), Warszawie (30
maja, Klub Fugazi), Gdańsku (6 czerwca, Klub Xkwadrat) oraz
Poznaniu (Blue Note, 7 czerwca). Na scenie każdego z tych
miast pojawiło się 12 zespołów, spośród których trzy formacje zostały zaproszone do półfinału.
Piętnastu zwycięzców eliminacji regionalnych zaprezentowało się w czerwcu przed publicznością oraz jury
na jarocińskiej scenie Spichlerza Polskiego Rocka. Jedenaście kapel z półfinału otrzymało następnie możliwość
występu na dużej scenie podczas drugiego dnia Jarocin
Festiwal 2015.

W wielkim finale na Scenie Głównej
wystąpiły zespoły:
ENVIA

Pięcioosobowa formacja z Poznania, która zaistniała na
rynku wydawniczym mini albumem „Nothing Is Real” (2011).
Ich twórczość to energetyczne i nietuzinkowe brzmienie,
łączące w sobie różne style muzyczne. W 2013 roku zespół
wydał swój pierwszy pełny krążek „Cross The Line”.

Bezsensu

Przesłuchania - Goleniów

Muzycy doceniający piękno natury. Swój pierwszy album
„Wszystko i nie tylko wszystko” nagrali zresztą z jej pomocą.
Płyta powstała w drewnianej chacie w środku podwarszawskiego lasu. Znajdziemy na niej takie perełki jak: solo zagrane
na ścianie czy rytmiczny przemarsz po skrzypiących schodach.

FOSFOR

Zespół istnieje od kilkunastu lat, w trakcie których muzycy
zagrali dziesiątki koncertów w całej Polsce. FOSFOR ma na
koncie wydanie dwóch płyt: NO MOTIVE (2001), EP DEFY
(2008) oraz najnowszego wydawnictwa „LIFE IN FLAMES”.
Niedawno ukazał się teledysk do utworu „Don’t ask for me”,
zrealizowanego pod okiem Yacha Paszkiewicza.

Przesłuchania - Goleniów

NIKT

Dojrzały projekt muzyków, których początkowe założenie
brzmiało: prosto i głośno. To ludzie wierni pierwotnym zasadom. Liczy się przekaz, a nie nadmierna ilość wirtuozerii, czy
solówki. Kapela, która gra, by sprzeciwić się rozczarowującej
stronie tego świata.

OFFENSYWA

Offensywa to młody, szczeciński zespół grający energetyczną
i melodyjną muzykę inspirowaną nurtem punk rockowym.
Zespół powstał w 2006 roku pod nazwą No Future. Podczas
swoich koncertów kwartet stawia na żywiołowość, dobrą
zabawę, konkretne treści i solidne brzmienie.

Przesłuchania - Ruda Śląska
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De Indigo

Formacja De Indigo powstała w 2007 roku w Kaliszu pod
pierwotną nazwą „Dzieci Przemysłowej”, którą rok później
zastąpiono na obecną. Zespół charakteryzuje alternatywne,
rock’n’rollowe brzmienie oraz niepowtarzalny głos wokalisty.
Formacja gra z rozmachem i charyzmą, zdobywając serca
coraz to większej liczby fanów.

Blue Deep Shorts

Istniejąca od 2005 roku formacja to finaliści Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie, zwycięzcy przeglądu GAPA oraz
laureaci T-Mobile-music.pl „Zrób Głośniej”. Ich muzyka to
wypadkowa rock’n’rolla w stylu Kings of Leon oraz melodyjności formacji Coldplay.

Cuba de ZOO

Jeden z ulubionych zespołów dziennikarzy Radiowej Trójki.
Ich utwory często goszczą na antenach stacji radiowych
Trójki, Jedynki, RDC, Radia Szczecin, Radia Gdańsk, Radia
Olsztyn i wielu innych. Zespół stanowi TRIO i jako trio stawia
na trzy elementy: energię, melodie i dobre polskie teksty.

Co warto podkreślić, finaliści Jarocińskich Rytmów
Młodych występowali na dwóch specjalnych scenach, przygotowanych specjalnie z myślą o nich. Znajdowały się one
po bokach Sceny Głównej. Ich koncerty były przeplatane
z występami gwiazd festiwalu. Młodzi wykonawcy mogli
więc zaprezentować się najważniejszej festiwalowej publiczności.

Decyzją jury, laureatem konkursu Jarocińskie Rytmy Młodych 2015 został zespół
Blue Deep Shorts. Zwycięzca Jarocińskich Rytmów
Młodych otrzymał nagrodę pieniężną w postaci 6500 złotych brutto, ufundowaną przez Prestige MJM, jak również

24

Fri Stejdż Bend

Członkowie zespołu mogą pochwalić się występami u boku
takich artystów jak: Kazik Staszewski, Ryszard Tymon Tymański, Robert Brylewski, Dariusz Malejonek, Jędrzej Kodymowski.
W 2012 roku nagrali płytę demo „Lajwgra”. Następnie ruszyli
w trasę, podczas której wystąpili także w berlińskim Klubie
Polskich Nieudaczników.

Wyrok

Początki bydgoskiego zespołu sięgają 1983 roku, kiedy to
jego twórczość wyraźnie oscylowała wokół heavy metalu,
pozostając pod wyraźnym wpływem rodzącego się thrash,
czy death metalu. Po reaktywacji swój pierwszy materiał
zatytułowany „Human Carcass”, zespół zarejestrował w 2007
roku. W kolejnych latach muzycy nagrali także Ep’kę „Espania”
oraz płytę „Judgement”.

Przesłuchania - Ruda Śląska

Sielska (dzika karta)
Sielska to odcięty od schematu drogowskaz, którego celem
jest budowanie szczęścia w ludziach. Sielska to grupa ludzi
wskazująca, że wspomnianym szczęściem nie są wartości
materialne a wewnętrzny spokój. Pomimo młodego wieku,
muzycy potrafią docenić otaczający ich świat i zwrócić
uwagę słuchacza na problemy ludzkiej natury.
możliwość występu bezpośrednio przed koncertem głównej
gwiazdy trzeciego dnia Jarocin Festiwal 2015 (Peter Hook &
The Light). Dodatkowo, zwycięski zespół będzie miał szansę
zaprezentować się jako support przed jednym z koncertów
światowej gwiazdy, organizowanym przez Prestige MJM
w 2016 roku. Wsparcie finansowe oraz szansa występu przed
gwiazdą z najwyższej półki to jednak nie wszystko. Nagrodę
dla laureata Jarocińskich Rytmów Młodych przygotowała
także Warner Music Poland, jedna z czołowych wytwórni
płytowych w Polsce. Zespół Blue Deep Shorts będzie miał
zagwarantowaną profesjonalną opiekę oraz wsparcie promocyjne dla realizacji powstałych we współpracy z wytwórnią.

Dzika karta

Dzika karta
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Imprezy towarzyszące
Festiwal w Jarocinie w 2015 roku został
wzbogacony o szereg spotkań autorskich oraz
wydarzeń kulturalnych, zaplanowanych z myślą
o wszystkich tych, którzy w dniach 17 – 19 lipca
odwiedzili Jarocin. Organizatorem wydarzeń
było Muzeum Regionalne w Jarocinie, Spichlerz
Polskiego Rocka oraz Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy Jarocin.
Turniej „Jarocin gra dla Stopy”
W trakcie Jarocin Festiwal 2015 gwiazdy polskiej sceny
rockowej po raz kolejny zagrały wspólnie dla zmarłego przed
laty Piotra „Stopy” Żyżlewicza, byłego perkusisty zespołów
Armia, Izrael, Voo Voo oraz 2Tm²,3. Artyści nie wystąpili jednak
razem na scenie, lecz na jarocińskim stadionie miejskim,
w ramach inicjatywy „Gramy dla Stopy”. Charytatywny turniej
piłkarski odbył się drugiego dnia festiwalu na terenie stadionu
miejskiego. Impreza została zorganizowana przez Fundację
Piotra Reissa, Muzeum Regionalne w Jarocinie oraz Jarocin-Sport sp. z o. o., a przyświecającym jej celem było wsparcie
finansowe dla rodziny zmarłego w 2011 roku „Stopy”. Turniejowi towarzyszyła świetna atmosfera i doskonała zabawa,
a artyści mimo wysokiej temperatury, dali z siebie wszystko!
Cały dochód ze sprzedaży cegiełek został przekazany rodzinie
nieżyjącego muzyka.

Wydarzenia w Spichlerzu Polskiego Rocka
Spotkanie autorskie z Andrzejem
Kaczkowskim

Pierwszego dnia festiwalu w jarocińskim Spichlerzu
odbyło się spotkanie autorskie z Andrzejem Kaczkowskim,
zatytułowane „Ja, hipis – narkoman. Od fascynacji do
degrengolady”. Kaczkowski jest autorem książki, której tłem

są wydarzenia polityczne, społeczne i kulturalne lat 80. i 90.:
stan wojenny w Polsce, festiwale w Jarocinie i w innych
miastach, pielgrzymki hipisowskie do Częstochowy i inne
wydarzenia z tamtych lat.

TXN Xenna

W piątek, 17 lipca, w siedzibie jarocińskiego Spichlerza
Polskiego Rocka odbył się występ zespołu TZN Xenna,
który zaprezentował program koncertowy „Co będzie gdy
dorosnę? Piosenki z lat 1981-1987”. W drugiej części koncertu
znalazły się utwory skomponowane w latach 2011-2015.
Zgromadzeni w Spichlerzu goście oraz fani twórczości
Krzysztofa „Zygzaka” Chojnackiego nie kryli zadowolenia
z możliwości przypomnienia sobie dorobku artystycznego
legendarnej Xenny. Koncert poprzedził wernisaż wystawy
„Pamięć i duma” autorstwa „Zygzaka”, będącej częścią cyklu,
w którym prezentowana jest pozamuzyczna twórczość
artystów polskiej sceny rockowej.

Spotkanie z Andrzejem Kaczkowskim

Farben Lehre

W sobotę, 18 lipca, w Spichlerzu Polskiego Rocka odbył
się występ formacji Farben Lehre, która zaprezentowała
koncert powiązany z wydaniem biografii zespołu, zatytułowanej „Bez pokory”. Zespół zaserwował publiczności
przekrojowy repertuar, jednak w przeważającej większości
oparty na kompozycjach z ostatnich kilku płyt studyjnych.
Koncert poprzedziło spotkanie autorskie z Wojciechem
Wojdą, Kamilem Wicikiem i Leszkiem Gnoińskim, w trakcie
którego zgromadzeni goście dyskutowali o polskiej scenie
muzycznej i jej kulisach.

Spotkanie z Andrzejem Kaczkowskim

De Łindows & Mandat

W niedzielę, 19 lipca, Spichlerz Polskiego Rocka gościł
muzyków z grupy De Łindows, katowickiego zespołu
grającego punk rocka. Tuż po formacji De Łindows sceną
Spichlerza zawładnęła grupa Mandat, jaworznicki zespół
grający mieszankę ska, punk i reggae, którego początki
sięgają 2006 roku.

Koncert TXN Xenna

Jarocin Festiwal

Pokaz teledysków Yacha
Paszkiewicza

Wszyscy odwiedzający Spichlerz Polskiego Rocka
w trakcie trwania Jarocin Festiwal 2015 mieli okazję podziwiać pokaz 101 wideoklipów Yacha Paszkiewicza, wybitnego autora ponad czterystu teledysków, m.in. De Mono,
Kult, Kazika Staszewskiego, Apteki, Macieja Maleńczuka
oraz zespołu Big Cyc. Pierwszego dnia festiwalu w siedzibie
Spichlerza odbyło się także autorskie spotkanie z twórcą,
któremu towarzyszyła projekcja filmu poświęconego Trójmiejskiej Scenie Alternatywnej.

Jarociński Kongres Kultury

W niedzielę, 19 lipca, w siedzibie Spichlerza Polskiego
Rocka odbył się Jarociński Kongres Kultury, będący forum
wymiany wiedzy, poglądów oraz opinii. Tematem panelu
była „Organizacja Festiwali – warstwa merytoryczna
i wymiar społeczny”. Zgromadzeni goście wspólnie zastanawiali się nad zagadnieniami związanym z różnymi modelami festiwali muzycznych, inspiracjami, koncepcjami oraz
pomysłami na kolejne edycje festiwalu w Jarocinie. W trakcie kongresu został także ogłoszony laureat konkursu Jarocińskich Rytmów Młodych 2015, zespół Blue Deep Shorts.
Projekt został zrealizowany w ramach programu Obywatele
dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wydarzenia w przestrzeni Sceny Namiot
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Kino festiwalowe

W nocy z 18 na 19 lipca Narodowy Instytut Audiowizualny (NInA) przeniósł się do Jarocina. Tej nocy na
festiwalu odbyły się pokazy filmów i dokumentów o słynnej
punkowej imprezie. W ramach letniego kina festiwalowego
została pokazana po raz pierwszy m.in. legendarna „Fala”
Piotra Łazarkiewicza w zrekonstruowanej cyfrowo kopii.
Dodatkowo w repertuarze nocnego przeglądu znalazły się
filmy: Czad (1991), Sesja Kazika (1993), Ku przyszłości, a także
koncerty organizowane w ramach cyklu Made In Polska.

Koncert Dzieci Jarocina

Uzdolnieni muzycznie mieszkańcy Jarocina i okolic
zagrali wspólnie z gwiazdami jarocińskiego festiwalu
w trakcie drugiego dnia festiwalu, w przestrzeni Sceny
Namiot. Podczas występu przypomniane zostały legendarne utwory między innymi takich wykonawców jak: AYA.
RL, Izrael, Republika, czy Tilt. Zespół przygotował specjalną
setlistę, która upamiętniła film „Fala” w reżyserii Piotra
Łazarkiewicza. Podczas koncertu można było usłyszeć
legendarne utwory, właśnie z tego filmu. Warto zaznaczyć,
że gośćmi specjalnymi tego niezwykłego wydarzenia byli
artyści, którzy tworzyli fundamenty muzyki rockowej w Polsce.

Koncert TXN Xenna

Wernisaż wystawy „Pamięć i duma”

Akademia gitary

18 lipca, w samo południe rozpoczęły się warsztaty
gitarowe Akademii Gitary. Ponad 20 muzyków ćwiczyło
w przestrzeni Sceny Namiot utwory z repertuaru zespołu
Voo Voo, który tego samego dnia zagrał na Scenie Głównej
Jarocin Festiwal 2015 swój koncert specjalny z okazji 30-lecia
muzycznej kariery. Warsztaty gitary były świetną okazją do
podszlifowania swoich muzycznych umiejętności pod okiem
zaprzyjaźnionych z Akademią Gitary muzyków ze Społecznego
Ogniska Muzycznego w Jarocinie związanych z zespołem
Dzieci Jarocina. Do warsztatów mógł dołączyć każdy.

Koncert Farben Lehre
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Koncert Farben Lehre

Pokaz teledysków Yacha Paszkiewicza

Jarociński Kongres Kultury

Koncert Farben Lehre

Jarociński
Jarociński Kongres
Kongres Kultury
Kultury

Akademia Gitary

Pokaz teledysków Yacha Paszkiewicza

Jarociński Kongres Kultury

Koncert Dzieci Jarocina
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Echa medialne

Prasa rzed Festiwalem

02.04.2015 Głos Wielkopolski

28.03.2015 Dziennik Zachodni

31.03.2015 Gazeta Wyborcza

02.04.2015 Gazeta Wyborcza

Jarocin Festiwal

31.03.2015 Głos Wielkopolski

20.04.2015 Nasze Miasto Poznań

15.04.2015 Głos Wielkopolski

Jarocin Festiwal
03.04.2015 Metro
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14.05.2015 Głos Zabrza i Rudy Śląskiej
22.04.2015 Dziennik Polski

29.04.2015 Głos Wielkopolski
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28.05.2015 Super Nowości

13.05.2015 Wiadomości Rudzkie
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15.05.2015 Dziennik Łódzki

01.06.2015 Nasze Miasto Poznań

22.05.2015 Gazeta Wyborcza

08.06.2015 Nasze Miasto Poznań

18.06.2015 Nasze Miasto Poznań

01.06.2015 Teraz Rock
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06.06.2015 Głos Wielkopolski
19.06.2015 Głos Wielkopolski

30.06.2015 AKTIVIST

29.06.2015 Newsweek

26.06.2015 Dziennik Zachodni

26.06.2015 Gazeta Wyborcza

29.06.2015 Nasze Miasto Poznań

22.06.2015 Nasze Miasto Poznań

20.06.2015 Głos Wielkopolski

Jarocin Festiwal
01.06.2015 Nasze Miasto Poznań
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13.07.2015 Nasze Miasto Poznań

02.07.2015 COGITO

01.07.2015 IKS
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16.07.2015 Gazeta Wyborcza
15.07.2015 Gazeta Wyborcza

17.07.2015 Dziennik Gazeta Prawna

Jarocin Festiwal
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17.07.2015 Gazeta Wyborcza

17.07.2015 Głos Wielkopolski
18.07.2015 Gazeta Lubuska

20.07.2015 Gazeta Wyborcza
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23.07.2015 Nasze Miasto Poznań

Prasa po Festiwalu

20.07.2015 Głos Wielkopolski

23.07.2015 Nasze Miasto Poznań

Jarocin Festiwal

Radio przed i po Festiwalu
Działania redakcyjne związane z promocją festiwalu
w Jarocinie były prowadzone na antenie 5 rozgłośni radiowych: Rock Radia (szczegóły w dalszej części sprawozdania),
Radia Centrum, Radia Merkury, Radia Eska oraz Radia Puls.
Na antenie Radia Eska od początku lipca pojawiło się
łącznie 15 zapowiedzi wydarzenia w programie „Radar”.
O wszystkich szczegółach dotyczących festiwalu na
bieżąco informowała swoich słuchaczy również redakcja
Radia Centrum, Radia Merkury oraz Radia Puls. Na antenie
tych trzech rozgłośni emitowane były konkursy z nagrodami
w postaci wejściówek dla słuchaczy. Uzupełnieniem programów radiowych były działania redakcyjne na oficjalnych
portalach internetowych rozgłośni.
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01.04 Eska Rock

01.04 Gazeta Wyborcza

02.04 Gazeta Wyborcza

02.04 Warszawa Nasze Miasto

03.04 Dziennik Łódzki

07.04 CGM

09.04 eFest

14.04 Fabryka Zespołów
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Internet przed Festiwalem

14.04 Onet

15.04 Nasze Miasto

16.04 Gazeta Jarocinska

16.04 Gazeta Kultura

16.04 Głos Wielkopolski

16.04 Onet

16.04 Rock Radio

17.04 Media2

Jarocin Festiwal
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22.04 Onet Muzyka

27.04 Gazeta Kultura

27.04 Student

27.04 Teraz Rock

28.04 Glos Wielkopolski

28.04 Ok24TV

28.04 Onet Muzyka

28.04 Poznań Nasze Miasto
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28.04 Życie Jarocina

30.04 Onet Muzyka

05.05 Gazeta Jarocinska

04.05 Ruda Śląska

06.05 Agora

07.05 Dziennik Zachodni

07.05 Gazeta Jarocińska

07.05 Katowice Nasze Miasto

Jarocin Festiwal
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08.05 Onet Muzyka

09.05 Życie Jarocina

11.05 Onet Muzyka

14.05 Gazeta Jarocinska

14.05 Wlkp24

19.05 Goleniowski Dom Kultury

23.05 Radio Szczecin

25.05 Onet Muzyka
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18.06 Agora

18.06 Nasze Miasto Warszawa

18.06 Onet

19.06 Wiadomosci24

22.06 DlaStudenta

22.06 Wprost

24.06 Onet

24.06 Wlkp24

Jarocin Festiwal
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14.07 Anty Radio

14.07 Gazeta Wroclawska

14.07 PKP

14.07 RMF24

14.07 SE

15.07 Gazeta Wyborcza

15.07 Onet

15.07 Polskie Radio
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17.07 Radio Merkury

18.07 Dziennik

18.07 Gaeta Jarocińska

18.07 Glos Wielkopolski

18.07 MMPoznan

19.07 Gazeta Krotoszyńska

19.07 Onet

19.07 Polska The Times

Jarocin Festiwal
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Internet po Festiwalu

20.07 Onet

20.07 Muzyka Interia

20.07 Eska Rock

19.07 Poznan Nasze Miasto Jarocin
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Opinie po festiwalowych występach

*

Cudowny koncert, dzięki :D
Iwona Sabrańska o koncercie The Rumjacks

Dobrze że zagraliście Tymon Tymański;) pozdrock
Bardzo dobry energetyczny występ ;)
Kamil Dionizy Sałata o koncercie Agyness B. Marry

Jak zwykle byliście świetni <3 mimo wszystko :D <3
Olga Lg Mikołajczyk o koncercie Black Radio

Takich koncertów się nie zapomina
Kamil Dionizy Sałata o koncercie Cuba de Zoo

Daliście czasu \m/ za co wielki peace and love rock
and roll ;) Pozdrock.

;) – było miodzo

Criss Seiler o koncercie Tymon Tymański and The
Transistors

Jarosław Prejs o koncercie Natalii Przybysz

Natalia się bellissima!

A ja byłam i najbardziej poruszający dla mnie moment oczywiście z panem Alimem i Farganą

Monika Ksiezak o koncercie Natalii Przybysz

Świetny koncert

Wioletta Szulc o koncercie Voo Voo

Najlepszy występ tegorocznego festiwalu!
Andrzej Borowczyk o koncercie Big Cyc

Kornelia Antkowiak o koncercie Nowe Sytuacje

Było cudownie ;)) dzięki wielkie ;))

Totalny wypasss;))
Krystyna Honisz o koncercie Big Cyc

Szymon Lubaszka o koncercie Nowe Sytuacje

Super było
WSPANIALE było Was zobaczyć. Mała scena
duży band.

Świetny koncert. Jesteście moim największym odkryciem tegorocznego Jarocina!
Adam Rojewski o koncercie Omni modo

Rafał Tarnowski o koncercie De Indigo

Wioletta Szulc o koncercie Organka

Dzięki, wielkie przeżyce
Iwona Sabrańska o koncercie Budzy i Trupia Czaszka

Była moc, dzięki
Wspaniały koncert!

Justyna Tomczyk o koncercie Skubas

Agnieszka Chułek o koncercie Muchy Powracająca Fala

najlepszy koncert tego festiwalu
Ola Sztyk o koncercie Muchy Powracająca Fala

Na petardzie panowie!
Alan Winkiel o koncercie Offensywy

Is was amazing show! Thank you so fuckin’ much
for your energy!
Michał Żurek o koncercie The Rumjacks

Dziękuje za każdą minutę pod sceną
Hania Kokoszyńska o koncercie My Riot

* Zachowano oryginalną pisownię w komentarzach.

Michał Marek Ciesielksi o koncercie Cuba de Zoo
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Geograficzna sprzedaż biletów
Klasyfikacja miast według biletów sprzedanych w punktach sprzedaży bezpośredniej oraz poprzez
internet przez systemy: eBilet (bez wydruków w domu), Eventim i Prestige MJM.
Brak danych dotyczących sprzedaży w Ticketpro.
Rumia
Gdynia
Sopot
Gdańsk
Pruszcz Gdański

•

Nowogard
Szczecin

•

Piła

Grudziądz
Bydgoszcz
Toruń

Szamotuły

•

Gniezno
Swarzędz
Poznań
Września
Konin
Środa Wielkopolska

Leszno
Koźmin Wlkp.
Krotoszyn
Głogów
Lubin

•

•

Włocławek
Płock

Jarocin
Pleszew

••

Kalisz
Ostrów Wielkopolski

•

•

Warszawa
Wólka Mińska

Łódź

Ostrzeszów

Maciejowice

Piotrków Trybunalski

Wrocław
Częstochowa

Sosnowiec

•

Kraków

Tarnów

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Miasto
Warszawa
Jarocin
Poznań
Ostrów Wlkp.
Kraków
Wrocław
Łódź
Kalisz
Szczecin
Bydgoszcz

Czołowa dziesiątka

Ilość
1079
738
359
320
73
50
47
44
40
28

Jarocin Festiwal
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Wartość kampanii

Reklamy prasowe

1 348 718 zł
Telewizja (kampania spotowa)

130 000 zł
Radio (kampania spotowa)

84 887 zł
Outdoor

Całkowita
wartość kampanii
promocyjnej:

4 781 038 zł

479 204 zł
Internet (reklamy)

295 750 zł
Informacje prasowe (bez reklam)

21 963 zł

Informacje i programy TV

154 425 zł

Informacje i programy radiowe

193 035 zł

Informacje opublikowane w internecie

2 045 056 zł

Inne działania (działania prowadzone przez Empik, Eventim i eBilet)

28 000 zł
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Dane opracowane przez Press Service.

1177
Internet

47

2 414 479 zł

Radio

Ogólna wartość działań redakcyjnych
związanych z Jarocin Festiwal w mediach

42

242

Telewizja

Prasa

Internet

Ilość
informacji
1508

01:28:14
Czas antenowy
TV

2 045 056 zł

193 035 zł

Informacje i programy
radiowe

Wartość
materiałów

01:56:19
Czas antenowy
Radio

154 425 zł

Informacje i programy
telewizyjne

21 963 zł

Materiały prasowe
(bez reklam)

Jarocin Festiwal
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Media o festiwalu
Prasa

Tytuły prasowe wraz z liczbą publikacji.

Polska - Głos Wielkopolski
Nasze Miasto - Poznań
Gazeta Wyborcza - Poznań
Teraz Rock
Polska - Dziennik Zachodni
Polska - Dziennik Łódzki
Polska - Gazeta Wrocławska
Polska - Dziennik Bałtycki
Gazeta Wyborcza
Polska
Polska - Kurier Lubelski
Polska - Gazeta Krakowska
Gazeta Wyborcza - Łódź
Nasze Miasto - Warszawa
Gazeta Wyborcza - Warszawa
Metro
Newsweek
Gitarzysta
Perkusista
Nasze Miasto - Trójmiasto

RADIO

27
17
13
13
11
10
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
3
3
3

Super Express
T3
Nasze Miasto - Katowice
Gazeta Wyborcza - Szczecin
Gazeta Wyborcza - Bydgoszcz
Gazeta Polska Codziennie
Nowa Trybuna Opolska
Wprost
Gazeta Krotoszyńska
Aktivist
Ziemia Kaliska
Gazeta Wyborcza - Wrocław
Gazeta Wyborcza - Kraków
Gazeta Wyborcza - Trójmiasto
Gazeta Wyborcza - Katowice
Gazeta Wyborcza - Olsztyn
Gazeta Wyborcza - Lublin
Nasze Miasto - Łódź
Nasze Miasto - Wrocław
Gazeta Wyborcza - Częstoch,

3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Echo Dnia
Dziecko
Men's Health
Do Rzeczy
Logo
Esquire
Iks
Cogito
Gazeta Współczesna
Kurier Poranny
Dziennik Wschodni
Rzeczpospolita
Tygodnik Abc
W Podróży
Bravo
Dziennik Gazeta Prawna
Gazeta Lubuska
Express Bydgoski
Kurier Szczeciński
Nasze Miasto - Kraków

Rozgłośnie radiowe, które najczęściej
informowały o koncercie.

Polskie Radio Merkury Poznań
Polskie Radio Program 4
Radio ZET
Polskie Radio Program 1
Radio TOK FM
Polskie Radio Szczecin
Polskie Radio Program 3
Razem

27
9
4
3
2
1
1
47

Zdecydowanie najwięcej antenowego
czasu na tematy związane z festiwalem
w Jarocinie poświęciło Rock Radio.
O szczegółach jarocińskich audycji
w Rock Radiu w dalszej części
sprawozdania.

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Angora
Cosmopolitan
Wiadomości Rudzkie
Głos Zabrza I Rudy Śląskiej
Super Nowości
Skarb
Przegląd Sportowy
Pride
Twój Styl
Gazeta Wyborcza - Białystok
Polityka
Rzecz Krotoszyńska
Gazeta Olsztyńska
Dziennik Elbląski
Czas Świecia
Nowości
Tygodnik Śremski
Dziennik Polski
Razem

Telewizja
TVP Poznań
TVP Info
TVP Regionalna
TVN24
TVP1
WTK
TVP Kultura
Razem

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
242

Stacje telewizyjne, które najczęściej
informowały o koncercie.
19
9
5
4
2
2
1
42
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Internet
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Portale internetowe wraz liczbą publikacji.

www.jarocin.pl
www.muzyka.onet.pl
www.rockradio.tuba.pl
www.wlkp24.info
www.warszawa.naszemiasto.pl
www.wyspa.fm
www.gloswielkopolski.pl
www.kultura.gazeta.pl
www.opole.naszemiasto.pl
www.cgm.pl
www.kielce.naszemiasto.pl
www.zielonagora.naszemiasto.pl
www.rzeszow.naszemiasto.pl
www.wroclaw.naszemiasto.pl
www.lodz.naszemiasto.pl
www.gorzowwielkopolski.naszemiasto.pl
www.bydgoszcz.naszemiasto.pl
www.lublin.naszemiasto.pl
www.torun.naszemiasto.pl
www.poznan.naszemiasto.pl
www.krakow.naszemiasto.pl
www.barock.pl
www.terazrock.pl
www.radiomerkury.pl
www.poznan.pl
www.irka.com.pl
www.dzienniklodzki.pl
www.polskatimes.pl
www.student.pl
www.muzyka.dlastudenta.pl
www.gazetawroclawska.pl
www.pl.newshub.org
www.gazetakrakowska.pl
www.fejsbuka.pl
www.wprost.pl
www.tvp.info

63
45
39
38
19
19
18
18
17
17
16
16
15
15
15
15
15
15
15
15
14
12
12
10
10
10
10
10
10
9
8
8
8
7
7
7

www.poznan.gazeta.pl
www.wyborcza.pl
www.wirtualnemedia.pl
www.dziennikbaltycki.pl
www.kurierlubelski.pl
www.expressilustrowany.pl
www.dziennikzachodni.pl
www.busko.com.pl
www.gostynska.pl
www.rawicz24.pl
www.icity.pl
www.moje.radio.lublin.pl
www.satinfo24.pl
www.efest.pl
www.busko.net.pl
www.epoznan.pl
www.media2.pl
www.bialystok.naszemiasto.pl
www.kazimierza24.pl
www.kulturatka.pl
www.kultura.gazetaprawna.pl
www.fakty.net24h.info
www.faktykaliskie.pl
www.mmpoznan.pl
www.mmwarszawa.pl
www.wiadomosci.onet.pl
www.wiadomosci24.pl
www.kulturaonline.pl
www.warszawa.dlastudenta.pl
www.krakow.dlastudenta.pl
www.codziennypoznan.pl
www.radiogdansk.pl
www.muzyka.interia.pl
www.ecentrum.pl
www.mpolska24.pl
www.pap.pl

7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3

www.eska.tv
www.netfan.pl
www.metro.gazeta.pl
www.minskmaz.com
www.t-mobile-music.pl
www.reporter.pl
www.edukacja.portalpomorza.pl
www.polityka.portalpomorza.pl
www.nina.gov.pl
www.muzyka.dziennik.pl
www.polscywydarzenia.pl
www.dziennikteatralny.pl
www.super-nowa.pl
www.viapoland.com
www.fronda.pl
www.se.pl
www.ipleszew.pl
www.wiadomosci.gazeta.pl
www.dzieje.pl
www.stooq.com
www.polskieradio.pl
www.zgora.i.infoludek.pl
www.ekonomia.rp.pl
www.mmsilesia.pl
www.satkurier.pl
www.radio.rzeszow.pl
www.portalmedialny.pl
www.swiatkultury.com.pl
www.nz24.pl
www.nowinyzabrzanskie.pl
www.brandnewanthem.pl
www.rozrywka.trojmiasto.pl
www.olsztyn.naszemiasto.pl
www.allaboutmusic.pl
www.wawalove.pl
www.musicis.pl

3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

www.life4style.pl
www.tuba.pl
www.lepszypoznan.pl
www.mapakultury.pl
www.ok24.tv
www.szczecin.naszemiasto.pl
www.mlodagdynia.pl
www.walbrzych24.com
www.kultura.express.bydgoski.pl
www.kultura.lublin.eu
www.radio.opole.pl
www.bialystok.jard.pl
www.cz.info.pl
www.bydgoszcz24.pl
www.portalpomorza.pl
www.fakt.pl
www.gazetaprawna.pl
www.7skynews.pl
www.regionalna.tvp.pl
www.zgora.infoludek.pl
www.trojmiasto.miastokultury.pl
www.zielonagora-nowasol.regionalna.pl
www.ebobas.pl
www.rc.fm
www.naszdziennik.pl
www.stopaborcji.pl
www.warszawskagazeta.pl
www.rodzinakatolicka.pl
www.lowiczanin.info
www.wiadomosci.wp.pl
www.zyciekalisza.pl
www.facet.wp.pl
www.infowire.pl
www.natemat.pl
www.goniecmalopolski.pl
www.e-teatr.pl

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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www.lifestyle.newseria.pl
www.biznes.newseria.pl
www.ceo.com.pl
www.nf.pl
www.biala.tv
www.businessvoice.pl
www.forbes.pl
www.twojczas.pl
www.patriot24.net
www.biztok.pl
www.kwidzyn.twoje-miasto.pl
www.rypin.twoje-miasto.pl
www.rybnik.twoje-miasto.pl
www.ruda.twoje-miasto.pl
www.brzeg.twoje-miasto.pl
www.czestochowa.twoje-miasto.pl
www.brodnica.twoje-miasto.pl
www.radziejow.twoje-miasto.pl
www.legnica.twoje-miasto.pl
www.rabka.twoje-miasto.pl
www.kolobrzeg.twoje-miasto.pl
www.krakow.twoje-miasto.pl
www.chorzow.twoje-miasto.pl
www.warszawa.twoje-miasto.pl
www.cieszyn.twoje-miasto.pl
www.dzierzoniow.twoje-miasto.pl
www.plock.twoje-miasto.pl
www.raciborz.twoje-miasto.pl
www.bialystok.twoje-miasto.pl
www.klodzko.twoje-miasto.pl
www.kielce.twoje-miasto.pl
www.koscierzyna.twoje-miasto.pl
www.koszalin.twoje-miasto.pl
www.kedzierzyn.twoje-miasto.pl
www.poznan.twoje-miasto.pl
www.prabuty.twoje-miasto.pl
www.jastrzebie.twoje-miasto.pl
www.jeleniagora.twoje-miasto.pl
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

www.radom.twoje-miasto.pl
www.radzynchelminski.twoje-miasto.pl
www.chelmno.twoje-miasto.pl
www.pultusk.twoje-miasto.pl
www.jaworzno.twoje-miasto.pl
www.konin.twoje-miasto.pl
www.kartuzy.twoje-miasto.pl
www.chelmza.twoje-miasto.pl
www.lublin.twoje-miasto.pl
www.infoludek.pl
www.informacje.infoludek.pl
www.ostrodaonline.pl
www.telegraf24.waw.pl
www.mojejaworzno.pl
www.mmwroclaw.pl
www.mmtrojmiasto.pl
www.gazetaostrowska.pl
www.turystyka.studentnews.pl
www.szczecin.gazeta.pl
www.pruszczinfo.pl
www.trabki.com
www.globaleconomy.pl
www.lasin.twoje-miasto.pl
www.dabrowa.twoje-miasto.pl
www.bytom.twoje-miasto.pl
www.lipno.twoje-miasto.pl
www.ilawa.twoje-miasto.pl
www.gdansk.twoje-miasto.pl
www.pila.twoje-miasto.pl
www.elblag.twoje-miasto.pl
www.bartoszyce.twoje-miasto.pl
www.inowroclaw.twoje-miasto.pl
www.ketrzyn.twoje-miasto.pl
www.ciechocinek.twoje-miasto.pl
www.katowice.twoje-miasto.pl
www.belchatow.twoje-miasto.pl
www.gniezno.twoje-miasto.pl
www.pruszcz.twoje-miasto.pl

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

www.boleslawiec.twoje-miasto.pl
www.chojnice.twoje-miasto.pl
www.golub.twoje-miasto.pl
www.gdynia.twoje-miasto.pl
www.gliwice.twoje-miasto.pl
www.ostroda.wm.pl
www.bydgoszcz.twoje-miasto.pl
www.grudziadz.twoje-miasto.pl
www.jednymzdaniem.pl
www.aleksandrow.twoje-miasto.pl
www.mlawa.twoje-miasto.pl
www.leba.twoje-miasto.pl
www.zory.twoje-miasto.pl
www.swiecie.twoje-miasto.pl
www.rzeszow.twoje-miasto.pl
www.olsztyn.twoje-miasto.pl
www.srodaslaska.twoje-miasto.pl
www.olesnica.twoje-miasto.pl
www.mogilno.twoje-miasto.pl
www.sztum.twoje-miasto.pl
www.znin.twoje-miasto.pl
www.siedlce.twoje-miasto.pl
www.wodzislaw.twoje-miasto.pl
www.zary.twoje-miasto.pl
www.siemianowice.twoje-miasto.pl
www.sopot.twoje-miasto.pl
www.wabrzezno.twoje-miasto.pl
www.sosnowiec.twoje-miasto.pl
www.opole.twoje-miasto.pl
www.wloclawek.twoje-miasto.pl
www.sepolno.twoje-miasto.pl
www.stalowawola.twoje-miasto.pl
www.slupsk.twoje-miasto.pl
www.mikolow.twoje-miasto.pl
www.szczecin.twoje-miasto.pl
www.swinoujscie.twoje-miasto.pl
www.zlocieniec.twoje-miasto.pl
www.nysa.twoje-miasto.pl

1
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1
1
1
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1
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1
1
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1
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1
1
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www.mragowo.twoje-miasto.pl
www.ostroda.twoje-miasto.pl
www.malbork.twoje-miasto.pl
www.ustka.twoje-miasto.pl
www.starogardgdanski.twoje-miasto.pl
www.mielec.twoje-miasto.pl
www.nowemiastolubawskie.twoje-miasto.pl
www.wadowice.twoje-miasto.pl
www.tychy.twoje-miasto.pl
www.olawa.twoje-miasto.pl
www.sieradz.twoje-miasto.pl
www.strzelin.twoje-miasto.pl
www.swidnica.twoje-miasto.pl
www.zabkowice.twoje-miasto.pl
www.walbrzych.twoje-miasto.pl
www.nowydworgdanski.twoje-miasto.pl
www.zabrze.twoje-miasto.pl
www.wroclaw.twoje-miasto.pl
www.pabianice.twoje-miasto.pl
www.tomaszow.twoje-miasto.pl
www.tczew.twoje-miasto.pl
www.naklo.twoje-miasto.pl
www.swidwin.twoje-miasto.pl
www.lomza.twoje-miasto.pl
www.wieliczka.twoje-miasto.pl
www.oswiecim.twoje-miasto.pl
www.milicz.twoje-miasto.pl
www.lodz.twoje-miasto.pl
www.zakopane.twoje-miasto.pl
www.torun.twoje-miasto.pl
www.wrzesnia.twoje-miasto.pl
www.tuchola.twoje-miasto.pl
www.suwalki.twoje-miasto.pl
www.mragowo24.info
www.film.gazeta.pl
www.inewsmedia.pl
www.flesik.pl
www.joy.pl
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www.marketing-news.pl
www.lula.pl
www.naszaostroda.pl
www.wpolityce.pl
www.wmeritum.pl
www.kalendarz.ngo.pl
www.gawex.pl
www.europejczycy.info
www.mojanorwegia.pl
www.boska.pl
www.papilot.pl
www.uwolnijmuzyke.pl
www.kielce.dlastudenta.pl
www.poznan.dlastudenta.pl
www.muzyk.net
www.lebork24.info
www.glosgdyni.pl
www.malopolskie.tv
www.mtv24.tv
www.portal.plocman.pl
www.biznes-music.pl
www.radioswinoujscie.pl
www.iswinoujscie.pl
www.gdansk.naszemiasto.pl
www.i-swinoujscie.pl
www.radioplus.pl
www.gramuzyka.redblog.gk24.pl
www.radioszczecin.pl
www.music.freestyle.pl
www.sport.freestyle.pl
www.hi-tech.freestyle.pl
www.freestyle.pl
www.street.freestyle.pl
www.thedecibels.wordpress.com
www.43.waw.pl
www.jazzsoul.pl
www.ogarniety.pl
www.radiozet.pl
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www.dziennikpolski24.pl
www.biznes.onet.pl
www.interia360.pl
www.akadera.bialystok.pl
www.rudaslaska.com.pl
www.rudaslaska.pl
www.kapitalslaski.pl
www.czaspomorza.pl
www.lubin.pl
www.naszestrony.co.uk
www.asta24.pl
www.swidnica24.pl
www.dayandnight.pl
www.nowosci.com.pl
www.portalplock.pl
www.um.olawa.pl
www.lubimyczytac.pl
www.wroclaw.pl
www.elondyn.co.uk
www.fuckyouhipsters.blogspot.com
www.wroclaw.gazeta.pl
www.krakow.pl
www.istotne.pl
www.dziennikwschodni.pl
www.lokale.dlastudenta.pl
www.zdrowie.wieszjak.polki.pl
www.gwe24.pl
www.ddlodz.pl
www.gdansk.pomorzekultury.pl
www.orientacja.pl
www.twoja-czestochowa.pl
www.bydgoszcz.dlastudenta.pl
www.olsztyn24.com
www.olsztyn.eu
www.tp.com.pl
www.faktyoswiecim.pl
www.rp.pl
www.terazsudety.pl

1
1
1
1
1
1
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1
1
1
1
1
1
1
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www.centrum.fm
www.mp.pl
www.portel.pl
www.swidniczka.com
www.wspolczesna.pl
www.mowianamiescie.pl
www.faktyimity.pl
www.silesiakultura.pl
www.designteka.pl
www.dg.pl
www.wyspiarzniebieski.pl
www.biala24.pl
www.starosadeckie.info
www.rynekzdrowia.pl
www.nto.pl
www.gra.fm
www.wirtualnygarwolin.pl
www.db.doba.pl
www.gliwice.dlastudenta.pl
www.olesnica.pl
www.freshmag.pl
www.terazteatr.pl
www.wiadomosci.ngo.pl
www.fundusze.ngo.pl
www.24pr.pl
www.mazowieckie.ngo.pl
www.lubelskie.ngo.pl
www.trojmiasto.studentnews.pl
www.radiokrakow.pl
www.informacjehandlowe.pl
www.warszawa.ngo.pl
www.rozrywka.bielsko.info
www.rzeszow-news.pl
www.krotoszyn.pl
www.plasterlodzki.pl
www.poznan.tvp.pl
www.marki.net.pl
Razem: 1177
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Ocena kampanii medialnej

PRESS, wrzesień 2015
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Outdoor
Reklama wielkoformatowa
Jarocin Festiwal 2015 promowany był na nośnikach wielkoformatowych. W tym celu wykorzystano 3 powierzchnie
o łącznej wielkości 548 m².
Reklamy były widoczne w strategicznych punktach
na terenie Warszawy, Wrocławia i Poznania.
Kampanie zostały przeprowadzone w terminach:
01.04.2015-30.04.2015 oraz 01.05.2015-30.05.2015
Warszawa
• Al. Jerozolimskie
• Powierzchnia 298 m²
• Nośnik usytuowany w ścisłym centrum Warszawy,
vis a vis Pałacu Kultury i Nauki
• W pobliżu liczne banki, restauracje, kluby, sklepy
i lokale usługowe.

Jarocin Festiwal

Jarocin Festiwal
Wrocław
• ul. Kazimierza Wielkiego / Pl. Dominikański
• Powierzchnia: 172 m²
• Nośnik zlokalizowany w samym centrum
Wrocławia, przy głównej arterii miasta.
• Widziany z bardzo długiego najazdu przez
wszystkich kierujących się w stronę Galerii
Dominikańskiej. W pobliżu liczne hotele, dyskoteki,
restauracje, sklepy i lokale usługowe.
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Poznań
• Budynek Kupca Poznańskiego od ul. Wiosny Ludów
• Powierzchnia 78 m²
• Nośnik usytuowany w samym sercu Poznania, przy głównym trakcie
handlowym, mijany przez dziesiątki tysięcy osób każdego dnia.
• W pobliżu znajdują się rynek, deptak, liczne restauracje, banki, sklepy
i lokale usługowe.

Jarocin Festiwal
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Billboardy
W zakresie kampanii promocyjnej Jarocin Festiwalu
2015 wyeksponowano 205 reklam typu billboard
o wymiarach 6 x 3 m oraz 2 x 5 m.
Wykorzystano nośniki zlokalizowane w strategicznych punktach 15 miast województwa wielkopolskiego
(Poznań, Kalisz, Ostrów Wlkp., Jarocin, Leszno, Gostyń,
Rawicz, Kępno, Krotoszyn i inne) a także na terenie Warszawy i Wrocławia.
Kampanie zostały przeprowadzone w terminie
01.06.2015-15.07.2015.
Poznań

Poznań

Poznań

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Wrocław

59

Jarocin Festiwal

Rawicz

Kalisz

Konin

Głogów

Kępno

Jarocin

Leszno

Koło

Gostyń
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Plakaty
W celach promocyjnych Jarocin Festiwal 2015
wydrukowano łącznie 1000 plakatów w formacie B1.
Pierwsze plakatowania odbyły się na przełomie maja oraz czerwca w pięciu miastach, które
gościły uczestników przesłuchań do Jarocińskich
Rytmów Młodych czyli w Rudzie Śląskiej, w Goleniowie, w Warszawie, w Gdańsku oraz w Poznaniu.
Drugie natomiast na początku lipca. Plakaty
zawisły na słupach ogłoszeniowych jak i tablicach
informacyjnych w promieniu ponad 100 km od
Jarocina m.in. takich miejscowościach jak: Ostrów
Wielkopolski, Nowe Skalmierzyce, Śrem, Konin,
Września, Kościan, Leszno, Krotoszyn, Milicz.
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Ramki w komunikacji miejskiej
Przy okazji kampanii promocyjnej festiwalu w Jarocinie wykorzystano 160 nośników o wymiarach 300 mm x
900 mm.
Reklama widoczna była na ramkach zlokalizowanych
w autobusach komunikacji miejskiej w takich miastach jak:
Warszawa, Łódź, Wrocław oraz Poznań.
Kampania została przeprowadzona w terminie
09.06.2015-22.06.2015.

Łódź

Łódź

Poznań

Poznań

Warszawa

Warszawa

Wrocław

Wrocław
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Ekrany LED
W ramach kampanii promocyjnej Jarocin Festiwalu
2015 wykorzystano 113 ekranów LCD.
Spoty reklamowe emitowane były na nośnikach
zlokalizowanych w Piwiarniach Warka w 60 miastach
w Polsce (m.in.: w: Poznaniu, Wrocławiu, Białymstoku, Krakowie) a także na 41 uczelniach wyższych (m.in. Akademii
Wychowania Fizycznego we Wrocławiu i Politechnice
Łódzkiej).
Kampania zostały przeprowadzona w terminie
01.06.2015-30.06.2015.
Podczas trwania kampanii wyemitowano 210 000
spotów.

Spot Jarocin Festiwal - Politechnika Łódzka

Spot Jarocin Festiwal - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Spot Jarocin Festiwal - Piwiarnia Warka Kraków

Spot Jarocin Festiwal - Piwiarnia Warka Białystok
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Citylighty
W ramach kampanii promocyjnej Jarocin Festiwalu
2015 wykorzystano 24 podświetlane nośniki typu citylight, o wymiarach 1,2 m x 1,8 m.
Reklama widoczna była na nośnikach zlokalizowanych
w strategicznych punktach takich miast jak: Warszawa,
Łódź, Wrocław oraz Poznań.
Kampania została przeprowadzona w terminie
01.06.2015-30.06.2015.

Łódź

Łódź

Łódź

Poznań

Poznań

Warszawa

Warszawa

Warszawa
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Backlighty
W ramach kampanii promocyjnej Jarocin Festiwalu
2015 wyeksponowano reklamę na 2 podświetlanych
nośnikach typu BCL o wymiarach 2 x 4 m oraz 2 x 7 m.
Wykorzystano backlighty zlokalizowane w przejściu
podziemnym pod Rondem Dmowskiego w Warszawie
(jedno z największych i najważniejszych skrzyżowań
w stolicy).
Kampania została przeprowadzone w terminie
01.06.2015-30.06.2015.
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Firmy sprzedające bilety
Eventim
Banery reklamujące Jarocin Festiwal ukazały się
na stronie głównej Eventim.pl. Informacje dotyczące
imprezy zostały też opublikowane na Facebooku oraz
Twitterze. Newsletter został wysłany ośmiokrotnie do
bazy 150 tysięcy klientów każdorazowo.
Strona główna Eventim

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Facebook

Twitter

Twitter

Jarocin Festiwal
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Newsletter Eventim 2.04

Newsletter Eventim 11.06

Newsletter Eventim 16.04

Newsletter Eventim 16.07
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eBilet
Ebilet w ramach współpracy przeprowadził akcje
promocyjne w salonach Empik. Został również wysłany
dziewięciokrotnie newsletter o tematyce Jarocin Festiwal do następującej ilości klientów: dnia 27.03 do 72.236
klientów, 27.04 do 67.824 klientów, dnia 1.04 do 51.759
klientów, dnia 30.06 do 86.110 klientów, dnia 29.06
do 32.284 klientów, dnia 18.06 do 81.127 klientów,
dnia 16.06 do 80.906 klientów, dnia 2.06 do 79.648
klientów. Ostatni newsletter ukazał się 7 lipca 2015 roku
i trafił do 67.240 klientów. Ponadto w ramach działań
promocyjnych Ebilet regularnie umieszczał posty na
profilach społecznościowych takich jak: Facebook,
Twitter oraz Instagram. Filmy, które promowały Festiwal
można było znaleźć na kanale Ebiletu na YouTubie.

Strona gówna

Facebook

Facebook

Facebook

Instagram

Instagram

Instagram

Jarocin Festiwal
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Newsletter 1.04

Newsletter 14.07

Newsletter 29.06

Newsletter 30.06

YouTube 23.06

YouTube 30.03

Twitter 28.03

Twitter 2.05

Twitter 7.05

Twitter 1.04

Twitter 29.05

Twitter 6.06
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Ticketpro

Banery Jarocin Festiwal ukazały się na stronie
głównej. Newsletter dotyczący festiwalu został wysłany
trzykrotnie, każdorazowo do 93.000 klientów.
Ukazały się również ulotki, w których promowany był
Jarocin Festiwal. Poza tym dzięki Ticketpro emitowane
były spoty na ekranach telewizyjnych w sieci Saturn oraz
Media Markt (20 salonów, 100 ekranów) na terenie całej
Polski. Ticketpro zagwarantowało także ekspozycję plakatów B1 i A1 w punktach sprzedaży sieci Saturn i Media
Markt (90 salonów na terenie całej Polski). Ekspozycja
plakatów została też przeprowadzona w punktach sprzedaży Empik - 5 salonów na terenie Warszawy (Arkadia,
Blue City, Galeria Mokotów, Nowy Świat, Złote Tarasy)
oraz w najbardziej uczęszczanych turystycznie miejscach
na terenie Krakowa. Ponadto materiały promocyjne
pojawiły się na portalach społecznościowych - Facebook
(ponad 26.000 fanów), Instagram, Twitter oraz na YouTubie i Ticketpro TV.

Ulotka

Emisja reklamy w Gazecie Wyborczej
dodatek „Co Jest Grane w Polsce”

Emisja spotów

Emisja spotów

Jarocin Festiwal
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Plakaty

Plakaty

Newsletter

Plakaty

Plakaty

Newsletter

Plakaty

Newsletter
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Facebook

Facebook

Twitter 27.04

YouTube 19.06

Newsletter Prestige MJM
Newsletter Prestige MJM został wysłany do 16 075
klientów. Zainteresowanie newsletterem wykazało
6092 osób.

Facebook

YouTube 26.06

Jarocin Festiwal
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Serwisy internetowe Gazeta.pl
Reklamy Jarocin Festiwal 2015 pojawiły się w najpopularniejszych ogólnopolskich serwisach internetowych. Kampania
promocyjna objęła następujące portale: cgm.pl, demotywatory.
pl, gazeta.pl, jarocinska.pl, wlkp24.info, kinoplex.pl.
W ramach promocji na portalu gazeta.pl w terminie 18 - 31
maja emitowany był banner reklamowy typu doublebillboard,
w okresie 1 - 14 czerwca banner reklamowy typu śródtekst,

Zasięg tego serwisu reklamowego w polskim
internecie wynosi 88,27%. Użytkownicy portalu są
jednymi z najbardziej mobilnych w zestawieniu z innymi
dużymi portalami. Na łamach portalu zaprezentowane
zostały reklamy Jarocin Festiwal 2015:
• baner reklamowy typu doublebillboard w ilości
2.000.000 odsłon,
• baner reklamowy typu śródtekst w ilości 2.000.000
odsłon,
• model flat-fee belki reklamowej,
• baner reklamowy typu stylboard w systemie ROS.

w dniu 22 czerwca baner reklamowy typu stylboard, a w terminach 10 oraz 17 czerwca dwukrotna emisja modelu flat-fee
belki reklamowej.
Kampania w serwisie kinoplex.pl obejmowała duży baner
z reklamą wideo, emitowany w okresie 17 – 23 czerwca, baner
przy opisach filmów w okresie 22 – 28 czerwca oraz duży baner
na stronie głównej portalu w terminach 29 czerwca – 5 lipca.

Ponadto, na portalu Tuba.FM został utworzony specjalny
kanał radiowy „Radio Jarocin Festiwal 2015”, emitujący utwory
artystów tegorocznej edycji wydarzenia, a na portalu wlkp24.
info zakładka „Jarocin Festiwal 2015”, prezentująca zbiór artykułów dotyczących festiwalu.
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Demotywatory
Kampania banerowa Jarocin Festiwal 2015 została
przeprowadzona na portalu Demotywatory.pl, prezentującym obszerny zbiór najpopularniejszych grafik w sieci.
Portal ten zajmuje 31. miejsce w polskim, a 2655. miejsce
w globalnym rankingu Alex Internet. Kampania obejmowała emisję banerów reklamowych na stronie głównej
oraz podstronach serwisu.

CGM
Kampania reklamowa Jarocin Festiwal 2015 została
zrealizowana także w serwisie cgm.pl (Codzienna
Gazeta Muzyczna), będącym popularnym internetowym
portalem informacyjnym, prezentującym wiadomości
muzyczne z kraju i zagranicy. W ramach zaplanowanych
działań na stronie głównej serwisu pojawiły się banery
reklamowe, przygotowane w oparciu o oficjalny layout
graficzny festiwalu.

Jarocinska.pl
Na łamach lokalnego portalu informacyjnego www.jarocinska.pl prowadzono
szereg działań promujących wydarzenie Jarocin Festiwal 2015. W okresie 11-31 maja
we wszystkich newsach pojawiających się w serwisie pojawiał się baner reklamowy
„Kup Karnety”, odsyłający do systemu sprzedaży biletów na Jarocin Festiwal 2015.
Ponadto, w okresie 8 - 28 czerwca, w centralnym miejscu portalu widoczny był baner
reklamowy zapowiadający tegorocznych wykonawców. Kampanie te uzupełniały
również takie działania jak: informacje o festiwalu w boksie „Temat Dnia”, publikowanie
wywiadów z wykonawcami tegorocznego festiwalu, jak również obszerne fotorelacje
z poszczególnych etapów przygotowań do wydarzenia oraz z jego przebiegu.

Jarocin Festiwal
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wlkp24.info
Jeden z najpopularniejszych serwisów informacyjnych południowej Wielkopolski, przekazujący informacje
z regionu przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Na
łamach portalu pojawiła się zakładka graficzna „Jarocin
Festiwal 2015”, odsyłająca do artykułów dotyczących
wydarzenia.

Kinoplex
Polski internetowy serwis VOD, oferujący legalne
oglądanie filmów online. Usługa zapewnia dostęp do
produkcji filmowych polskiej i światowej kinematografii.
Miesięcznie serwis odwiedzany jest przez ponad 155.000
użytkowników. Na stronie głównej portalu zaprezentowany został duży baner Jarocin Festiwal 2015 z reklamą
video, baner przy opisach filmów oraz duży baner na
stronie głównej.

Tuba.fm
Popularne radio internetowe, umożliwiające użytkownikom tworzenie własnych playlist z ulubioną muzyką
za darmo. W portalu utworzony został utworzony kanał
radiowy „Radio Jarocin Festiwal 2015”, emitujący utwory
artystów tegorocznej edycji wydarzenia.
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Działania na Facebooku

Przeprowadzono również intensywne działania
promocyjne na dwóch portalach społecznościowych
Facebook. Informacje dotyczące festiwalu pojawiały się
regularnie na fanpage`u agencji Prestige MJM oraz na
profilu Jarocin Festiwal 2015, które zgromadziły łącznie
ponad 25000 fanów. W promocję również zaangażowały się media patronackie oraz miasto Jarocin.

Jarocin Festiwal
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Działania na Twitterze

Promocja Jarocin Festiwal 2015 objęła również Twittera. Informacje dotyczące tego wydarzenia były publikowane na oficjalnym profilu Prestige MJM, który obserwuje
około 3 300 osób. Za pośrednictwem Twittera o swojej
wizyce w Jarocinie informowali na bieżąco artyści. Twitty
pojawiały się również w mediach patronackich.
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Działania na Instagramie

Jarocin Festiwal 2015 znalazł też swoje miejsce
na Instagramie. Uczestniczy festiwalu bardzo chętnie
publikowali swoje zdjęcia koncertowe oznaczając przy
tym oficjalny profil Prestige MJM. Artyści występujący na
bieżąco relacjonowali swój pobyt i podróż do Jarocina
poprzez umieszczanie zdjęć oraz krótkich filmików.
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Radio
Spoty reklamujące Jarocin Festiwal 2015 były emitowane
na antenach 4 rozgłośni radiowych. Była to jedna rozgłośnia
ogólnopolska (Rock Radio) oraz trzy stacje lokalne (Radio
Merkury, Radio Centrum oraz Radio Elka).
Łączna liczba wyemitowanych spotów - 293.
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Kampanie zostały zrealizowane
w następujących terminach:
•
•
•
•
•
•

Rock Radio: 25 maja - 12 lipca 2015 (160 spotów)
Radio Merkury: 28 maja - 3 czerwca 2015 (21 spotów)
Radio Centrum: 1 - 7 czerwca 2015 (40 spotów)
Radio Centrum: 14 - 17 lipca 2015 (24 spoty)
Radio Merkury: 14 - 17 lipca 2015 (24 spoty)
Radio Elka: 14 - 17 lipca 2015 (24 spoty)

Rock Radio
•
•
•
•

Termin trwania kampanii: 25 maja – 12 lipca 2015
Liczba spotów: 160
Rodzaj spotów: 30”
Wartość emisji: 66 776,45 zł
Media plan Rock Radia

Radio Centrum
•
•
•
•

Termin trwania kampanii : 14 – 17 lipca 2015
Liczba spotów: 24
Rodzaj spotów: 30”
Wartość emisji: 3,120 zł
Media plan Radia Centrum
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Radio Merkury
•
•
•
•

Termin trwania kampanii: 28 maja – 3 czerwca 2015
Ilość spotów: 21
Rodzaj spotów: 30”
Wartość emisji: 1,782 zł

•
•
•
•

Termin trwania kampanii: 14 – 17 lipca 2015 r.
Ilość spotów: 24
Rodzaj spotów: 30”
Wartość emisji: 2,036,88 zł
Media plan Radia Merkury

Media plan Radia Merkury
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Radio Elka
•
•
•
•

Termin trwania kampanii: 14 – 17 lipca 2015 r.
Ilość spotów: 24
Rodzaj spotu: 30”
Wartość emisji: 548,58 zł

Media plan Radia Elka

Radio Centrum
•
•
•
•

Termin trwania kampanii: 1 – 7 czerwca 2015
Liczba spotów: 40
Rodzaj spotów: 30”
Wartość emisji: 4,900 zł

Data

Dzień

Godzina emisji

2015-06-01
2015-06-02
2015-06-03
2015-06-04
2015-06-05
2015-06-06
2015-06-07

Pn.
W.t
Sr.
Cz.
Pt.
So.
N.

7:55
7:55
7:40
7:20
7:55
10:40
11:20

9:20
8:20
9:55
8:40
9:55
11:55
13:10

11:55
10:20
11:55
10:40
11:55
12:40

13:40
12:10
13:55
12:55
13:55

15:10
15:55
15:40
15:40
15:40

17:55
17:10
17:55
17:55
17:55

19:20
19:55
19:10
19:40
19:10
Media plan Radia Centrum
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Prasa
W ramach kampanii promocyjnej festiwalu w Jarocinie, reklamy ukazały się w największych ogólnopolskich i lokalnych dziennikach, tygodnikach, dwutygodnikach oraz miesięcznikach. W sumie reklamy pojawiły się w 37 tytułach prasowych. Łącznie ukazało się 139 reklam.

Gazeta Wyborcza

Polska - Dziennik Zachodni

Super Express

Gazeta Wyborcza - Poznań

Polska - Kurier Lubelski

Perkusista

Gazeta Wyborcza - Trójmiasto

Polska - Gazeta Wrocławska

T3

Gazeta Wyborcza - Wrocław

Polska - Dziennik Bałtycki

Przegląd Sportowy

Gazeta Wyborcza - Kraków

Polska - Gazeta Krakowska

Do Rzeczy

Gazeta Wyborcza - Łódź

Nasze Miasto - Katowice

Newsweek

Gazeta Wyborcza - Lublin

Nasze Miasto - Poznań

Wprost

Gazeta Wyborcza - Warszawa

Nasze Miasto - Warszawa

Życie Jarocina

Gazeta Wyborcza - Bydgoszcz

Nasze Miasto - Wrocław

Japik

Gazeta Wyborcza - Katowice

Nasze Miasto - Łódź

Gazeta Jarocińska

Polska

Nasze Miasto - Trójmiasto

Free TV

Polska - Głos Wielkopolski

Teraz Rock

Polska - Dziennik Łódzki

Gitarzysta

Jarocin Festiwal
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Telewizja
Spoty reklamujące festiwal w Jarocinie ukazały się na antenie telewizji TVN24.
Zrealizowana została kampania składająca się z 30 spotów.

Jeden z media planów emisji spotów w telewizji TVN24
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Telewizja

Spoty promujące Jarocin Festiwal 2015 były emitowane w telewizji Proart od 22 czerwca do 19 lipca 2015
roku. Łącznie na antenie stacji wyemitowano w tym
okresie 100 spotów reklamowych.
Telewizja Proart jest liderem na rynku mediów w południowej Wielkopolsce. Dociera do blisko 40 miejscowości,
czyli ponad 135 000 potencjalnych telewidzów.

Fragment media planu emisji spotów w telewizji Proart
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Promocja
w sieci Empik
Empik bardzo aktywnie zaangażował się
w promowanie Festiwalu. Promocja została przeprowadzona w 18 salonach Empik na terenie całego
województwa Wielkopolskiego. Zostało rozdanych
5400 ulotek. Okres promocyjny trwał od 1 lipca- 14
lipca 2015 roku. W szczególny sposób promocja
została przeprowadzona w trzech salonach Empiku
mieszczących się w Galerii Amber w Kaliszu, w Galerii
Tęcza w Kaliszu oraz w Galerii Ostrovia w Ostrowie
Wielkopolskim. Reklama Jarocin Fesiwal ukazała się
również w Tomie Kultury.
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Liczby ulotek i plakatów reklamujących Jarocin Festiwal w salonach Empik na terenie Wielkopolski
Nazwa
Gniezno Chrobrego
Galeria Amber Kalisz
Kalisz Galeria Tęcza
Leszno Galeria
Leszno Manhattan
Galeria Ostrovia
Piła Bydgoska
Piła Vivo
Poznań City Center
Poznań Galeria Malta
Poznań King Cross Marcelin
Poznań Panorama
Poznań Plaza
Poznań Ratajczaka
Poznań Stary Browar
Skórzewo Galeria Ex
Swarzędz ETC
Turek Ex

Empik Tom Kultury nr 13

Nr gold 5
11520
11587
11559
11549
11229
11558
11226
11596
11582
11240
11168
11208
11177
11116
11200
11303
11509
11319

Format
Mały
Średni
Średni
Mały
Średni
Średni
Średni
Mały
Średni
Średni
Średni
Średni
Duży
Mega
Duży
Mały
Mały
Mały

Adres
Ul. Chrobrego 11
Ul. Górnośląska 82
Ul. 3. Maja 1
Al. Konstytucji 3. Maja 12
Ul. Jana Pawła II 16
Ul. Kaliska 120
Ul. Bydgoska
Ul. 14-Go Lutego 26
Ul. Stanisława Matyi 2
Ul. Abp. A. Baraniaka 8
Ul. Bukowska 156
Ul. Górecka 30
Ul. Drużbickiego 2
Ul. Ratajczaka 44
Ul. Półwiejska 42
Ul. Malwowa 162
ul. Poznańska 6
ul. Milewskiego 7

Ulotka

Miasto
Gniezno
Kalisz
Kalisz
Leszno
Leszno
Ostrów Wlkp.
Piła
Piła
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Swarzędz
Turek

ulotki PL
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

plakat B1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
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Ekspozycja plakatów w sieci Empik
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Oficjalna strona internetowa festiwalu
Źródłem najświeższych informacji dotyczących
Jarocin Festiwal 2015 była oficjalna strona internetowa
wydarzenia, dostępna pod adresem www.jarocinfestiwal.
pl. Atrakcyjnie wizualna witryna została wyposażona
w interaktywne animacje oraz grafiki przygotowane
w oparciu o oficjalną identyfikację wizualną festiwalu.
Struktura oraz kontent witryny zostały zaprojektowane
z myślą o przekazaniu jak największej ilości informacji
w sposób ciekawy oraz czytelny. Witryna obejmowała
podział na główne kategorie, odsyłające do informacji
o gwiazdach minionej edycji, wydarzeniach towarzyszących, kwestiach praktyczno-organizacyjnych a także
sponsorach oraz patronach medialnych. W codziennie
aktualizowanej zakładce „Newsy”, w miesiącach poprzedzających wydarzenie oraz w trakcie jego trwania, na
bieżąco publikowane były artykuły oraz fotorelacje
dotyczące bieżących spraw związanych z festiwalem. Na
łamach witryny internauci mogli znaleźć również wskazówki dotyczące bazy hotelowej oraz pola namiotowego
Jarocin Festiwal 2015.
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Promocja na oficjalnych stronach współorganizatorów
oraz partnerów festiwalu
W ramach współpracy przy promocji Jarocin Festiwal
2015, informacje na temat wydarzenia cyklicznie pojawiały
się na stronach partnerów oraz patronów medialnych. Liczne
działania redakcyjne zostały przeprowadzone na stronach
Gminy Jarocin (www.jarocin.pl), Spichlerza Polskiego Rocka
(www.spichlerzpolskiegorocka.pl), Rock Radia (www.rockra-

dio.tuba.pl), Narodowego Instytutu Audiowizualnego (www.
nina.gov.pl), a także m.in. na łamach portali: Wlkp24 (www.
wlkp24.info), CGM (www.cgm.pl), Nasze Miasto (www.naszemiasto.pl) oraz Onet.pl (www.onet.pl).
Szczegółowa relacja dotycząca przygotowań oraz organizacji tegorocznej edycji festiwalu była zamieszczana także

na internetowym portalu Gazety Jarocińskiej (www.jarocinska.pl). W drukowanej wersji gazety pojawiły się ponadto
cztery strony festiwalowe, w których czytelnicy mogli znaleźć
liczne wywiady z artystami festiwalu, jak również niezbędne
informacje praktyczno-organizacyjne.

Jarocin Festiwal
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Charakterystyka działań redakcyjnych Rock Radia
Istotnym partnerem Jarocin Festiwal 2015 było Rock Radio. W ramach
współpracy, w miesiącach poprzedzających festiwal oraz podczas jego
trwania, popularna ogólnopolska rozgłośnia realizowała szereg działań
redakcyjnych, promujących wydarzenie.
• Począwszy od 8 czerwca w programie „Gra Wstępna”, między godziną 14.00 a 17.00,
na antenie stacji pojawiał się stały punkt audycji „Festiwalove”, w którym dziennikarze
mówili o festiwalu w Jarocinie oraz przeprowadzali konkursy z biletami dla słuchaczy.
• Od momentu ogłoszenia line up’u wydarzenia na antenie Rock Radia odbywało się
cykliczne tizowanie artystów - w każdym paśmie dziennikarze przypominali
o festiwalu oraz jego wykonawcach.
• „Cegła, Legendy miejskie lub Frykasy z polskiego undergroundu” - w ramach
stałego punktu audycji w godzinach 17.00 - 20.00 na antenie Rock Radia przypominane
były najważniejsze edycje festiwalowe oraz skandale i wydarzenia, które zapisały się
w historii Jarocin Festiwal 1985 – 2015.
• Na przełomie czerwca oraz lipca na antenie Rock Radia emitowane były rozkładówki
z wybranymi artystami z line up’u:
• Peter HOOK & The Light (13-14 czerwca)
• The Kooks (20-21 czerwca)
• Tymon & The Transistors (27-28 czerwca)
• Curly Heads (4-5 lipca)
• POLISZ MIX - Pozostali artyści tegorocznego festiwalu. (11-12 lipca)
• THE BEST OF Jarocin 2015 - 8 najciekawszych części z poprzednich rozkładówek
o Jarocinie (18-19 lipca)
• Na przełomie maja oraz czerwca Rock Radio emitowało relacje z eliminacji
regionalnych przeglądu Jarocińskich Rytmów Młodych, które odbyły się
w pięciu miastach Polski: Rudzie Śląskiej (9 maja, Klub Druid), Goleniowie (Teatr Brama,
23 maja), Warszawie (30 maja, Klub Fugazi), Gdańsku (6 czerwca, Klub Xkwadrat) oraz
Poznaniu (Blue Note, 7 czerwca).
• Studio festiwalowe: Przez cały okres trwania festiwalu Rock Radio emitowało
relację radiową na żywo ze studia festiwalowego, zlokalizowanego na terenie
imprezy. Specjalny program nadawany prosto spod jarocińskiej sceny był emitowany
w dniach 17 - 19 lipca od godz. 16.00 do 21.00. W namiocie Rock Radia pojawiało
się wielu interesujących gości. Dziennikarze Mariusz Stelmaszczyk i Cezary Bielak,
prowadzący studio, rozmawiali m.in. z Dawidem Podsiadłą i muzykami z grupy Curly
Heads, Natalią Przybysz, Agyness B.Marry, Krzysztofem Skibą i Jackiem Jędrzejakiem
z zespołu Big Cyc, a także ze zwycięzcami konkursu Jarocińskie Rytmy Młodych oraz
z organizatorami festiwalu.

Dziennikarze Rock Radia podczas pracy w Jarocinie

Jarocin Festiwal
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Działania na stronie głównej Rock Radia

12.06

17.06

19.06

29.06

03.07

14.07

15.07

16.07
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Wydawnictwa festiwalowe – specjalne wydania gazet
Zbiór informacji praktyczno-organizacyjnych,
mapka terenu festiwalowego, wywiady z gwiazdami
Jarocin Festiwal 2015, sylwetki finalistów Jarocińskich
Rytmów Młodych oraz opisy wydarzeń towarzyszących tegorocznej edycji festiwalu – wszystkie te
informacje można było znaleźć w wydawnictwach
festiwalowych, stworzonych specjalnie z myślą
o wszystkich uczestnikach festiwalu w Jarocinie.
Starannie przygotowane publikacje uczestnicy
festiwalu otrzymali bezpłatnie.

„Gazeta Festiwalowa”
(Gazeta Jarocińska)
Bogato ilustrowana Gazeta Festiwalowa, wydana nakładem Gazety Jarocińskiej, to prawie czterdziestostronicowy
zbiór najbardziej istotnych informacji praktyczno-organizacyjnych dotyczących Jarocin Festiwal 2015. To także wartościowe
kompendium wiedzy na temat tegorocznych gwiazd festiwalu.

W wydawnictwie ujęte zostały m.in. informacje dotyczące harmonogramu wydarzeń, które odbywały się na Scenie Głównej
oraz Scenie Namiot, wskazówki dotyczące poruszania się po
terenie festiwalowym oraz opis organizacji pola namiotowego.
Oprócz części praktycznej, w „Gazecie Festiwalowej” znalazły
się także wywiady z tegorocznymi gwiazdami Jarocina - Wojciechem Waglewskim, Jankiem Samołykiem oraz Organkiem.
Nie zabrakło również obszernej części poświęconej przeglądowi Jarocińskich Rytmów Młodych, prezentującej historię
konkursu oraz sylwetki finalistów w 2015 roku.

4

6

17 - 19 lipca 2015

Specjalnie z myślą o najmłodszych festiwalowiczach zorganizowana została Strefa
Dziecięca, w której maluchy zakwaterowane
z rodzicami na polu namiotowym z pewnością ciekawie spędzą czas.
Specjalna przestrzeń dla maluchów
zostanie uruchomiona 16 lipca (czwartek)
o 12.00 na polu namiotowym. Każdego
festiwalowego dnia będzie czynna od południa do 22.00. Swoje pociechy na ten czas
można powierzyć profesjonalnym opiekunom
- nauczycielom wychowania przedszkolnego.
Maluchy będą mogły brać udział w grach
i zabawach, spacerować po terenie festiwalu, pójść do kina, wziąć udział w zajęciach
plastycznych i warsztatach malowania twarzy. Otrzymają też napoje. I to wszystko za
darmo - poza opłatą za zakwaterowanie, za
udział w Strefie Dziecięcej nie będą pobierane
dodatkowe opłaty!

17 - 19 lipca 2015
Rozkład jazdy

s.3

Warto wiedzieć

Często w wywiadach nawiązuje pan do
festiwalu w Jarocinie.
Jarocin jest dla mnie ważny. Kiedy już przestałem pracować z zespołem „Morawski, Waglewski, Nowicki, Hołdys”, Zbyszek mnie namawiał,
żebym robił swój projekt, bo my się nie mogliśmy
wspólnie dogadać. Miałem trochę inne korzenie
muzyczne niż moi koledzy grający tutaj. Pół roku
w roku byłem na Zachodzie i nie bardzo wiedziałem, co się tu dzieje. Zbyszek mi doradził, że żeby
zaistnieć na rynku, muszę pojechać do Jarocina.
I tak się stało. Pamiętam, że kiedy w Jarocinie
mieliśmy próbę, to stał Rysiek Riedel na scenie,
tak troszkę zaszokowany tym, co robimy. Bo
było to dosyć odmienne od tego, co się grało.
Wyszliśmy, dosyć nieszablonowo zagraliśmy,
ludzie nie bardzo wiedzieli, z czym to się je. Ale
przyjęcie nam zgotowano olbrzymie i między
innymi ten koncert spowodował, że nasza płyta
się tak dobrze rozeszła, jak na tamte czasy i jak na
debiutancką płytę. 40 tysięcy egzemplarzy. I stąd
to moje uwielbienie dla Jarocina.
Kiedy pan zakładał zespół ”Voo Voo”, pana
koledzy - na przykład Marek Jackowski czy
Zbigniew Hołdys mieli już swoje bardzo znane
formacje. Czy nie pomyślał pan: lata lecą, trzeba
się zabrać za coś innego?
Nie. Po pierwsze: nie miałem ochoty gwiazdorzyć, po drugie: chciałem wrócić do gitary
elektrycznej, od której kiedyś zaczynałem. Stąd
moje rozstanie z „Osjanem”, w którym grałem
pod koniec lat siedemdziesiątych i jeszcze w stanie
wojennym. Wtedy zrozumiałem, że możemy bez
kompleksów z muzyką polska się pojawiać. Nie
byłem fanem zespołów typu „Perfect”, no może
„Maanam” bardziej. To była dla mnie muzyka
wymyślona, wymyślona przez zawodowego tekściarza, stroje zostały wymyślone - taki rock’n’roll
w amerykańskim stylu. Mnie bardziej interesowała
muzyka awangardowa. Byłem dość mocno związany z muzykami ze scen i folkowych, i jazzowych.
Poznałem Klausa Voormanna, poznałem ludzi,
którzy założyli zespół „Trio”, poznałem całą scenę
Neue Deutsche Welle.

PieRWSZA PłyTA
Pierwsza wasza płyta długo była dla mnie
płytą nr 1. Zwłaszcza ten kawałek o autobusie.
Bardzo długo ten „autobus” graliśmy i może
wrócimy do niego. To taka piosenka, która stworzyła później koncertowy wymiar „Voo Voo”. Wtedy to
jeszcze było bez Mateusza. To stworzyło język „Voo
Voo”, czyli takie długie formy przytrzymywane na
tej samej emocji, tylko z szalejącym saksofonistą.
Ta płyta powinna być jednak zakazana, ze
względu na swą depresyjność.
To jest płyta, którą część ze słuchających
odebrała bardzo dosłownie. Niewiele osób wie, że
ona powstawała z tekstów napisanych najczęściej
podczas moich podróży po Europie z Osjanem.
Siedząc w samochodzie, myśmy opowiadali takie
różne pierdoły, dowcipy typu: nie będę mówił do
siebie na ulicy. Cały czas krążyliśmy w takim dość
surrealistycznym świecie. To teksty bez przesłania.
Generalnie uważam tę płytę za kabaretową.
To nie odczytaliśmy, co autor miał na myśli…

Wydarzenia okołofestiwalowe

s. 4-5
s. 5, 17, 36

Wierzę w zespół
s. 6-8
Rozmowa z Wojciechem Waglewskim - liderem
i założycielem Voo Voo, w trzydziestolecie istnienia
grupy
Jarocińskie Rytmy Młodych s. 11-12, 13-14
Kto podbije serca jarocińskiej publiczności?
Wstydu nie było
Fantastycznie jest wrócić do Jarocina
s. 16
Janek Samołyk, chłopak z gitarą z Wrocławia
W naturalności upatruję część sukcesu s. 17
Rozmowa z Organkiem
Wielkopolskie Rytmy Młodych
s. 18-19
- muzyczne początki „Jarocina”
Historia festiwalu zaczęła się w 1970 roku
Od ojca gotyckiego rocka do garażu
s.22-25
w strefie ogarniętej wojennym chaosem
Peter Hook & The Light , The Kooks,
Shot for Mia, The Rumjacks, Young Guns,
The Bajikans
Scena na polu namiotowym
Z nami się nie zgubisz - plan miasta

Rozmowa z Wojciechem
WagleWskim - liderem
i założycielem Voo Voo,
w trzydziestolecie istnienia grupy

s. 28-29
s. 34

Pole namiotowe usytuowane bezpośrednio przy terenie
koncertowym może pomieścić
2,5 tys. namiotów. Nie zabraknie na nim atrakcji, spośród
których będzie utworzona już
po raz kolejny „Scena dla Każdego”, która podczas poprzednich edycji cieszyła się sporą
popularnością (więcej na str.
28-29).
Goście pola namiotowego
mogą liczyć na szereg udogodnień, w tym nowoczesne sani-

tariaty, prysznice z ciepłą wodą
(za niewielką opłatą), depozyt,
punkt ładowania telefonów komórkowych, parking na 2 tys.
samochodów i strefę gastronomiczną. Do dyspozycji będzie
też monitorowany 24 godziny
na dobę parking dla camperów.
Teren miasteczka namiotowego będzie cały czas strzeżony
przez profesjonalną ochronę.
Organizatorzy zapewniają także opiekę ratowników medycznych.

CENy zAkwAtErowANiA
NA polU NAmiotowym:
•

17 - 20 lipca
(piątek - poniedziałek)
45 zł / osobę

•

16 - 20 lipca
(czwartek - poniedziałek)
50 zł / osobę



501 639 555

numer telefonu do Marka
Sierackiego, gospodarza pola
namiotowego

ZeSPół

Maleńczuk twierdzi, że każdemu artyście od
czasu do czasu odwala syfon. Po jakim sukcesie
panu najbardziej odwalił?
Po pierwsze: Maciek to pewnie mówił, patrząc
w lustro. Mnie natomiast, myślę, że nigdy syfon nie
odwalił. Ja wierzę w zespół. A w zespole wszyscy
odpowiadają za produkt i równocześnie te trzy
albo cztery osoby stale się kontrują. I generalnie
zespół działa hamująco na przejawy uderzenia
wody sodowej.
Ale pan jest zdecydowanie liderem tego
zespołu.
Tak, bo taką rolę sobie ustaliliśmy, bo demokracji w sztuce nie trzeba. Między innymi
z powodu nadmiaru demokracji rozpadł się zespół ” Morawski, Waglewski… „. Jestem liderem
zespołu, którego każdy z członków jest liderem
swojego zespołu. I dlatego jest to najlepszy zespół
na świecie. Nie znam drugiego takiego.
Jesteście przyjaciółmi?
Teraz tak. Ale nie od początku tak było. Osjan
był dla mnie wielką nauką wszystkiego, co złe
i dobre w zespole. Najpierw się przyjaźniliśmy,
a potem było muzykowanie, co powodowało, że
pozwalaliśmy sobie na wiele swobody - mówiąc
delikatnie. I to spowodowało, że ten zespół słabł,
bo już nie potrafiliśmy się dopingować do pracy.
Kiedy zakładałem Voo Voo, to najpierw było to
moje solowe nagranie. W czasie, kiedy mieliśmy
nieustanne próby z „Morawski, Waglewski…”, ja
się tam nudziłem jak piorun. I te próby głównie
się kończyły zbiorowym piciem wódki. Mieliśmy
rozmaite spojrzenia, w którą stronę zespół ma
zmierzać i one nie były zbieżne. Moje solowe
nagrania nie zostały przez „Trójkę” zaakceptowane, ale udało się nam je wynieść, dograć jeszcze
ze dwa numery i wydać płytę. To był mój projekt
autorski, stąd moje inicjały Voo Voo, ale kiedy
przyszedł Mateusz, potem Stopek, to się zaczęło
wspólne granie.
Dla mnie Voo Voo to Wojciech Waglewski,
ale i Mateusz Pospieszalski. Jak jest Voo Voo,
to musi być zgiełk na saksofonie.
No jest, ale troszkę go ograniczyłem, bo nie
wyrabiam. On ciągle trąbi na tym saksofonie:
w garderobie i jeszcze na scenie.
Gdy Voo Voo zaczynało, to młody Pospieszalski był znacznie młodszy od reszty.
Tak. On mówił: staruchy. Tak patrzył na moją
twarz i mówił: ty wyglądasz jak krater. On był
kogucik. Podobne doświadczenia miałem, kiedy
przyszedłem do Osjana. Bo Ostaszewski znacznie starszy był ode mnie. Rozumiem Mateusza.

Kasy festiwalowe
Zakup biletów oraz karnetów będzie
możliwy w dniach trwania festiwalu
w wyznaczonym punkcie. Kasy będą
czynne od czwartku, 16 lipca. Każdego
dnia będą otwierane o godzinie 10:00
i będą prowadziły sprzedaż „wejściówek”
do końca dnia festiwalowego. Bilety oraz
karnety można też kupować poprzez stronę www.ebilet.pl oraz w sieci salonów
Empik na terenie całego kraju.
Wymiana biletów na opaski
Bilety jednodniowe oraz karnety podlegają wymianie na opaski. Punkt wymiany
biletów oraz karnetów na obowiązkowe
opaski zostanie zlokalizowany w pobliżu
kas biletowych. Opaski będą uprawniały
do pobytu na polu festiwalowym, jak rów-
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Ale im bardziej starsi, tym bliżsi jesteśmy sobie.
Z Mateuszem jest tak, że on cały jest muzyką.
Byłem teraz na weselu jego syna. I on zamiast
się zająć biesiadowaniem, nie mógł się doczekać,
kiedy wyjdzie na scenę. To jest cecha genialnych
muzyków.
PieNiąDZe

Wracając do uderzenia wody sodowej. Jest
taki wywiad Barbary Walters z młodym Iglesiasem,
w którym ona go zapytała: „Czy pan chciałby
być gwiazdą, czy artystą?” On odpowiedział, że
gwiazdą. A ja nigdy nie chciałem być gwiazdą,
zawsze chciałem być artystą. Traktuję muzykę jako
rodzaj poznania świata. Nigdy nie mam myślenia
takiego, żeby się komuś spodobać.
No to może zajdę pana od innej strony.
Kiedy pojawiły się największe pieniądze?
Z reklamy. Zrobiłem parę reklam i wszystkich
do tego namawiam. Obnoszenie się z tym, że nigdy
nie wystąpię w reklamie, jest pewną hipokryzją.
Ważne jest pewne poczucie estetyki. Nie wiem,
czy zrobienie fajnej reklamy nie jest lepsze niż
wystąpienie w kiepskim programie telewizyjnym.
Zrobiłem reklamę banku Dominet w chytry sposób, bo napisałem tylko „Bang, bang”. I to zostało
zrobione w formie teledysku. Wiele osób nie wie,
że to na potrzeby banku. Za to, że ta piosenka
w całości pojawiła się na płycie orkiestrowej, udało
się nam sfinansować całą tę płytę. I teraz, żeby było
śmieszniej, kupił ode mnie tę reklamę bank PKO
BP. Ja już nic nie robię i biorę pieniądze. Zanim
wszedłem w „Męskie granie” zrobiłem reklamę
„Żywca”. I jestem z tego bardzo dumny. Wtedy
był taki pomysł „Żywca” na zrobienie staruchów
brzydali w tej reklamie. Był Krzysiek Majchrzak,
ja - robił to Paweł Edelman i to była naprawdę
fajna praca z wybitnym operatorem i ciekawymi
ludźmi. W ramach tego oni zaproponowali zrobienie „Męskiego grania”. Powiedziałem: Dobrze,
pod warunkiem, że przedstawię państwu listę
nazwisk, których nie znacie. No może ktoś z was
wie, kto to jest Tomek Stańko. Tak się udało zrobić
pierwsze „Męskie granie”, gdzie 90 procent to byli
artyści kompletnie nieznani. Dopóki ten projekt
mnie interesował, byłem w nim.
Projekt Waglewski Mateo to jest projekt
weselny?
Dlaczego weselny?
Żeby występować na uroczystościach rodzinnych.
Graliśmy dwa razy w życiu na weselu, ale
z całym zespolem. W jednym przypadku to było
wzruszające, bo państwo młodzi pojechali pracować do Holandii, żeby zarobić na normalny
koncert. To było w Łodzi. Płyta z Mateo to nie
był projekt weselny. Wręcz przeciwnie. Graliśmy
w wersji eleganckiej, w filharmoniach, teatrach.
Później się to troszkę spauperyzowało i managerowi się spodobało, że to można sprzedawać
za dobre pieniądze, a koszty są niższe niż przy
zespole. Wyeksploatował nas na maksa, aż my
się zdenerwowaliśmy i powiedzieliśmy: basta!
Czasami gramy dla firm. W zeszłym roku graliśmy
trzy koncerty w dobrych salach. A w tym roku
zagraliśmy dwa i powiedziałem; nigdy więcej.

nież swobodnego opuszczania i powrotu
na teren wydarzenia. Punkt wydawania
opasek będzie czynny przez cały okres
trwania festiwalu.
Uwaga! Z opaski może korzystać tylko
jedna osoba. Uszkodzenie, zerwanie
lub zgubienie opaski spowoduje utratę prawa do przebywania na terenie
festiwalowym.
Parking
W bezpośrednim sąsiedztwie pola
namiotowego będzie znajdował się
strzeżony oraz monitorowany parking
festiwalowy, oferujący 2 tysiące miejsc
parkingowych dla zainteresowanych
uczestników wydarzenia. Ceny za parking: 20 zł do 10 godzin, 30 zł - 1 doba,
40 zł - dwie doby, 50 zł - trzy doby oraz

Bo przebijanie się przez twarze zupełnie oporne
na to, co gramy, nie jest fajne. Aczkolwiek trzeba
pamiętać, że nasz zespół to nie tylko cztery osoby
na scenie, ale w sumie 9 osób. I te osoby muszą
się utrzymać z tego zespołu. Czasami więc gramy
rzeczy, których nie lubię grać.
Sex, DRuGS, RoCK’N’Roll i… WóDKA

Jak przez te lata realizowano w zespole
hasło: sex, drugs, rock’n’roll i… wódka?
Sex i rock’n’roll - tak. Wódka już nie - wino.
Ja nie ukrywam, że uważam wszelkie używki za
zdradę totalną. Bo one dają człowiekowi złudzenie,
że jest wyższy, przystojniejszy i zdrowszy, niż jest
naprawdę. Paru nagrań, których dokonywałem
w stanie lekkiego pobudzenia, nie da się słuchać.
Mieliśmy okres wódczany, okres wódczany jest
straszny. To też jest specyfika - na szczęście już
przemijająca - festiwalowych imprez. W Polsce
było tradycją, że żaden koncert nie odbywał się
o tej porze, o której miał się odbyć. Czeka się
na swoją kolej dwie, trzy godziny, spotyka kolegów, emocje siadają. No to się napijemy. Jeszcze
z wódką jest tak, że wychodzi się, reflektory i…
jest dramat. Ale myśmy z wódki wyczepili szybko.
Poza tym jakichś takich plam typu: przewracanie
się na scenie nie było. Raz tylko dwa razy zaśpiewałem tę samą piosenkę. Wtedy zrobiliśmy przerwę,
wziąłem prysznic… Okres wódczany przekładał
się troszkę na mój stan. Jak się z żoną kłóciłem,
to odreagowywałem jak typowy alkoholik, od
razu bania. Tego typu rzeczy. To nie było długie,
w międzyczasie się dzieci pojawiły, poszedłem
do wojska, to się wszystko przewartościowało.
A potem długo pracowałem nad sobą. Nie żebym miał problem z uzależnieniem… Zresztą
wszyscy przeszliśmy na wino i zmienił się sposób
koncertowania. Np. na festiwalu Ryśka Riedla
spóźnienie pięciominutowe - i nawet największa
gwiazda nie gra. Z narkotykami było inaczej. Po
trawie nie mogę grać. Mam zimne palce, gram
z opóźnieniem. Cały czas mi się wydaje: teraz
już coś zagram i jest fajnie. I kiedy już wszyscy
skończyli grać, ja dopiero się zabieram. Poza tym
w Polsce w latach siedemdziesiątych ta trawa była
hodowana fatalnie, nigdy nie było wiadomo, kiedy
to zaskoczy. Większy kłopot z używkami jest po
koncertach. Ja sobie narzuciłem żelazną dyscyplinę i po koncercie, żeby nie wiem co się działo,
idę spać.
ZDRADy i FANi

Dlaczego Fisza nie ma na płycie Małe Wu
Wu? Syn miał wtedy już 10 lat.
Bo on nie chciał, on słuchał Beastie Boys.
Ta płyta to zdrada. Pewnie Fisz wstydził
się śpiewać takie „gówniane” piosenki?
„Gówniane” to nie. Fisz robił okładkę. Ta
okładka została zmieniona przez profesjonalną
graficzkę. Tę malutką, w tym znaczku, zrobił Fisz
i ja wolę jego projekt. Więc nie jest tak, że synowie
się z płytą nie zgadzali. Ale a propos zdrad, to ich
parę w historii Voo Voo jest. Reklama, płyta dla
dzieci … Płytę dla dzieci zrobiłem z poczucia, że
zamiast narzekać, że robi się tak złe rzeczy, trzeba

Namiot Rock Radia
W pobliżu głównej sceny festiwalowej zostanie zlokalizowany namiot Rock Radia,
patrona medialnego wydarzenia, skąd
redakcja nadawać będzie na żywo relacje
z tegorocznego festiwalu w Jarocinie.
Podest dla niepełnosprawnych
W pobliżu stanowiska mikserskiego
FOH znajdować się będzie specjalny
podest dla osób niepełnosprawnych
na wózkach, umożliwiający swobodne obserwowanie wydarzeń na Dużej
Scenie. Osoby niepełnosprawne będą
wchodzić na teren festiwalu poprzez
główną bramę.
Aparaty fotograficzne
Na teren imprezy nie można wnosić
aparatów fotograficznych z odkręcanymi obiektywami. Dopuszczalne jest
natomiast korzystanie z aparatów
kompaktowych.

Na zlecenie urzędu miejskiego przeprowadzono odkomarzanie
6 hektarów terenu parku oraz jego otoczenia. Akcja objęła okolice
stawu, Skarbczyka, pałacu Radolińskich oraz alei wzdłuż boisk
sportowych.

Siedem spotkań autorskich,
wystawę plastyczną oraz trzy koncerty w Spichlerzu Polskiego Rocka
zaplanowano jako imprezy towarzyszące jarocińskiemu festiwalowi.
Organizatorami wydarzeń kulturalnych są: Muzeum Regionalne
w Jarocinie, Spichlerz Polskiego
Rocka oraz Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy Jarocin.
Specjalną ofertę przygotowało
też Stowarzyszenie Jarocin XXI,
które zaprasza na seanse filmowe
do kina „Echo”. W sobotę 18 lipca
odbędzie się też spotkanie z okazji
30. rocznicy powstania filmu „Fala”,
poświęconego jarocińskiemu festiwalowi. Wprowadzeniem do filmu
„Polskie gówno” będzie rozmowa
z muzykiem Tymonem Tymańskim,
odtwórcą głównej roli i autorem
scenariusza.
W niedzielę 19 lipca, w ramach
Jarocińskiego Kongresu Kultury,

17 - 19 lipca 2015

FEStiwAlowE kiNo

60 zł - cztery doby.

IMPReZy TOWARZySZąCe JAROCIN FeSTIWALOWI

Ci spośród festiwalowiczów, którzy do
Jarocina przyjadą już po raz kolejny, mogą być
na początku nieco zagubieni. Nowa lokalizacja, inne niż dotychczas usytuowanie sceny,
przeniesione bliżej miasta pole namiotowe - to
główne ze zmian.
Tegoroczna edycja festiwalu odbędzie się
po przeciwnej niż dotychczas stronie ulicy
Maratońskiej. Zniknie przez to „Rów Festiwalowy”, który dla wielu stał się w ostatnich
latach miejscem kultowym. Najwięcej skorzystają na tym ci, którzy zakwaterują się na
polu namiotowym - będzie można się z niego
dostać bezpośrednio na teren koncertów.
Podczas tegorocznej edycji występy artystów będą się odbywały na trzech scenach
- Dużej (złożonej z dwóch części), w namiocie oraz na Scenie dla Każdego na polu namiotowym. Główna scena będzie ustawiona
w kierunku lasu.

To jest niefajne, kiedy się żeruje na smutnych
nastrojach. Potem to dopiero do mnie dotarło,
kiedy napisałem utwór pt. „Niewidzialny”, który ktoś odczytał jako piosenkę o samobójstwie.
Zresztą potem popełnił samobójstwo. Doszedłem
do wniosku, że nie wolno takich depresyjnych
rzeczy pisać, choć to znacznie łatwiejsze niż
napisanie czegoś wesołego. Ale po latach Lech
Janerka powiedział, że jesteśmy jedynym zespołem, który gra pogodną muzykę jak Bitelsi. Więc
się zmieniliśmy.
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zostanie zorganizowany panel
dyskusyjny dotyczący kierunków
rozwoju jarocińskiego festiwalu.
Spotkanie w Spichlerzu Polskiego
Rocka zaplanowano w godz. 11.0013.30. Tematem będzie „Organizacja festiwali - warstwa merytoryczna
i wymiar społeczny”. W jego trakcie
zostanie ogłoszony laureat konkursu Jarocińskich Rytmów Młodych
2015. Będzie to pretekst do tego,
aby młodzi twórcy podzielili się
refleksją na temat znaczenia tego
rodzaju festiwali oraz konkursów
dla początkujących artystów. Jarociński Kongres Kultury to projekt,
który zakłada powstanie szerokiego
forum dyskusyjnego na temat polityki kulturalnej władz lokalnych.
Realizowany jest w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”,
finansowanego z Funduszy EOG.
Więcej czytaj na stronie 36
(ls)

Na czas trwania festiwalu Jarocińskie Linie Autobusowe uruchamiają specjalne kursy.
Przemieszczać się będzie można
pomiędzy ul. Maratońską a dworcem
autobusowym przy ul. Moniuszki.
W sobotę i niedzielę specjalne linie będą kursowały na trasach z ul.
Maratońskiej do Roszkowa, Bachorzewa, Kotlina i Nowego Miasta.
W sumie na festiwal i z powrotem
będzie się można dostać z 20 miejscowości.
JLA wprowadza także jednoi trzydniowe bilety. Ich posiadacze
mogą do woli jeździć autobusami po
całym Jarocinie, a także do miejscowości objętych linią, którą wybierze
pasażer. Transport w okolice festiwalu planowany jest na całe dnie, mniej
więcej co godzinę. Ostatnie kursy
powrotne z przystanku Żerkowska
/ Maratońska na wszystkich trasach
zaplanowano na ok. 15 minut po
zakończeniu ostatniego koncertu.
Normalne bilety jednorazowe na linie jeżdżące po mieście
kosztują 2,40 zł, jednodniowe 7,20 zł, a trzydniowe - 14,40 zł.
Szczegółowy rozkład jazdy jest
dostępny na stronie internetowej
www.jlajarocin.pl.
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zrobić coś samemu. Myśmy tę płytę nagrali pod
jednym warunkiem: że ona nigdy nie zaistnieje
koncertowo i że nigdy nie będziemy tych dzieci
męczyć. Wiem, że do tej pory wielu ludzi wraca do tej płyty. A tak naprawdę to się zaczęło
z zupełnie innej strony. Zrobiliśmy muzykę do
spektaklu telewizyjnego. I tych nagrań posłuchał
kiedyś Tom Logan - były mąż Majki Jeżowskiej
i on się nimi zachwycił. I sam poszedł do Polskich
nagrań i powiedział: Macie im to wydać, bo was,
kurwa, obrzygam. Przepraszam za wyrażenie, ale
takim językiem się wtedy posługiwano. Z jednej
strony mieliśmy płytę, której się obawiałem, ze
ludzie się od nas odwrócą, a okazało się wręcz
odwrotnie.
Chyba nastąpiło przegrupowanie. Jedni
się odwrócili, ale doszli nowi, bo te piosenki
chodziły w radiu.
Pewnie tak, ale ja to przyjmuję z pokorą.
Mamy takiego fana, który już jest „siódmy rok
w jednej klasie”. Uważa, ze najbardziej magiczny
okres Voo Voo to jest - dla mnie taki najbardziej
wstydliwy - śpiewanie „Łobi jabi”, ten cały okres
ludyczny. Ja go lubiłem, gdy go graliśmy, ale
zakończyłem i nie chcę do niego wracać. A on
uważa, że ostatnia płyta jest do dupy, tam nie
ma żadnej magii i on żąda, abyśmy grali „Łobi
jabi” do samej śmierci. Nie ukrywam, że dla
mnie najważniejszymi fanami są moi synowie.
Mówię: zostańcie na koncercie. A oni: znowu
będzie „Łobi jabi”, ja już nie mogę tego słuchać.
To wiem, że trzeba przestać. I syn mnie namówił,
żeby nagrać taką płytę, której nikt nie kupi. To
nagrałem ostatnią. I sprzedaje się.
Fani bywają fanatyczni. Ja miałem trzykrotnie
do czynienia z fankami w sytuacji bardzo groźnej.
Jedna dwa razy mnie nachodziła, najpierw gdy
byłem z synem na festiwalu, potem pojawiła się
na jakimś koncercie z nożem, Janek Pospieszalski
zdążył jej ten nóż wytrącić. Inna pani przyjechała
do mnie, żona otworzyła. A ona z karimatką: To
gdzie ja mam spać? Trzecia pani przychodziła,
grała z dziećmi na gitarze i nie chciała wyjść
z domu.

„CzArNokSiĘŻNik z oz”
Filmowy musical powstał na podstawie głośnej powieści
„Czarnoksiężnik z krainy OZ” L. Franka Bauma z 1900 roku.
Gdzieś po drugiej stronie tęczy leży zaczarowana kraina Oz,
do której małą Dorotkę z jej domu w Kansas przeniosła trąba
powietrzna. Gdy dziewczynka otwiera oczy spostrzega, że
znajduje się w bajkowym świecie.
18 lipca, godz. 10.00
Bilety: 18 zł (normalny), 15 zł (ulgowy - młodzież ucząca
się do 26 lat, emeryci) i 10 zł (ulgowy - dzieci do 10 lat)
„wHiplASH”
Andrew to młody perkusista, który stara się osiągnąć
doskonałość. Fletcher, wykładowca prestiżowego konserwatorium jest bardzo wymagającym nauczycielem.
Jego metody dydaktyczne są okrutne; zmusza uczniów do
nieludzkiego wysiłku, często poniża. Andrew jest gotowy na
wszelkie poświęcenia, aby stać się muzykiem idealnym.
18 lipca, godz. 12.00
Bilety: 18 zł (normalny), 15 zł (ulgowy - młodzież ucząca
się do 26 lat, emeryci) i 10 zł (ulgowy - dzieci do 10 lat)
30-lecie „FAli”
Spotkanie z Magdaleną Łazarkiewicz - żoną Piotra Łazarkiewicza, reżysera „Fali”, Waldemarem Krzystkiem - II
reżyserem oraz zaproszonymi gośćmi - wspomnienie „Fali”
oraz pokaz filmu: „Nie-obecność”.
18 lipca, godz. 14.00
wstęp wolny
„polSkiE GÓwNo”
Historia ambitnego Jerzego Bydgoszcza, który za sprawą
komornika Czesława Skandala postanawia reaktywować
starą kapelę rock’n’rollową i wyruszyć w trasę koncertową
po całym kraju.
19 lipca, godz. 12.00
Bilety: 18 zł (normalny), 15 zł (ulgowy - młodzież ucząca
się do 26 lat, emeryci) i 10 zł (ulgowy - dzieci do 10 lat)
„CoNtrol”
Życie Iana Curtisa, wokalisty legendarnego Joy Division,
od okresu dojrzewania do samobójczej śmierci w 1980
roku, dzień przed amerykańską trasą zespołu. Cierpiący
na epilepsję Curtis w swoich mrocznych tekstach pisał
o samotności w zurbanizowanym otoczeniu, problemach
z porozumiewaniem się z innym człowiekiem i o braku
wiary w sens istnienia.
19 lipca, godz. 14.00
Bilety: 18 zł (normalny), 15 zł (ulgowy - młodzież ucząca
się do 26 lat, emeryci) i 10 zł (ulgowy - dzieci do 10 lat)
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TeKSTy

Czy teksty są ważne dla pana? Równie dobrze może pan śpiewać w języku wymyślonym.
Mi się wydawało, że ja zawsze śpiewam w wymyślonym. Ja tak pisałem te teksty, żeby one nie
niosły żadnego przesłania. Nie chciałem dawać
żadnych wskazówek ani pouczać, bo jestem przede
wszystkim pracownikiem muzycznym. Najgorsze
są teksty z puentą, do których po wysłuchaniu nie
chce się już wracać.
Jak można prze tyle lat skupiać się na sobie?
Ja się na sobie najlepiej znam.
Żadnej publicystyki, żadnych: „Wałęsa,
oddaj moje 100 milionów”?
Popełniłem „Nie spać”, ale to z prawdziwej
trwogi, że Kwaśniewski znowu zostanie prezydentem, ale to były takie chwilowe stany. Natomiast
wydaje mi się, że pisanie publicystyki to strata
czasu, a poza tym są od tego lepsi, np. Kazik.
Polityka, manipulowanie ludźmi - to jest strasznie
przewidywalne - tu socjologia się kłania. Tematami
poezji od zarania jest miłość, Bóg i przemijanie.
Jak na kogoś, kto deklaruje się jako niewierzący, to o Bogu śpiewa pan bardzo dużo.
Ja nie wiem, jaki ja jestem. Powtórzę opowieść,
którą często powtarzam, bo ona jest prawdziwa.
Jechałem odkrytym samochodem przez Puszczę
Piską i słuchałem głośno III symfonii Góreckiego
i wydawało mi się, że musi coś być. Czuję jakąś
sprawczą siłę. I miewam takie momenty… objawienia - nie wiem, jak to nazwać. Natomiast
zdecydowanie nie jestem zwolennikiem Kościoła.
oSTATNiA PłyTA

Na tej ostatniej płycie „Dobry wieczór”,
poza treściami miłosnymi, jest nagromadzenie
tekstów eschatologicznych, tekstów o nieuchronnym przemijaniu. Czy to objaw starości?
O przemijaniu mój pierwszy tekst powstał,
kiedy byłem bardzo młodym człowiekiem, czyli
miałem 38 lat, na „Sno-powiązałce” pt. „Umrzesz

ty, umrę ja”.
Chodzi mi o nasilenie tej tematyki.
Może to kwestia starości. Ale myślę, że ten
okres kryzysu wieku średniego mam już za sobą.
Zasze mi towarzyszyło poczucie tymczasowości.
Być może ono narasta teraz, bo moi koledzy
umierają, wśród nich odeszło dwóch bardzo
bliskich mi przyjaciół, jeden jest w tej chwili poważnie chory. Więc to myślenie o kruchości życia
doczesnego się wzmacnia, ale ono jest połączone
z wiarą w rzeczy niematerialne, takie jak: miłość,
przyjaźń, rodzina itd.
Słuchając pierwszej i ostatniej płyty odnieśliśmy wrażenie, że wasza twórczość zatoczyła
krąg. Tyle że poszło w stronę sukcesu komercyjnego. „Gdybym” było przez pięć tygodni na
pierwszym miejscu listy w „Trójce”.
Tak. Tylko proszę mi nie wmawiać, że ja się
skomercjalizowałem. Radio zaczęło nas prezentować z większą częstotliwością, poza tym gusta
ludzi się zmieniły. Piosenki z pierwszej płyty nie
były pisane pod kątem list przebojów, chociaż na
ostatniej płycie też takich piosenek nie ma. Piosenka „Gdybym”, która tak długo jest na liście,
trwa siedem minut. Ale występuje tam największy
wokalista żyjący na świecie i „zażarło”.
Czego można się spodziewać po jarocińskim
koncercie z Alimem Qasimowem? Wielkiej improwizacji?
My gramy od trzydziestu lat w zasadzie to
samo. Rzecz w tym, że my te utwory traktujemy
jak w jazzie - jako taki zaczyn i potem to ewoluuje
na scenie. Na przykład bardzo pięknie ewoluowała
piosenka „Dokąd idę?” z udziałem publiczności
takim, którego do tej pory jeszcze nie stosowaliśmy. Wszystko się okaże na scenie.
Jeśli Qasimow improwizuje od 20 minut do
dwóch godzin, to jedna piosenka może zająć
cały występ w Jarocinie.
No może. Nie wiem, jak my poprowadzimy
ten koncert i co tam się wydarzy.
Rozmawiali
AleKSANDRA PilARCZyK
i DARiuSZ PilARCZyK

Jarocin Festiwal
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„Jarocin” (Nasze Miasto)
Drugim wydawnictwem, które nieodpłatnie otrzymał każdy uczestnik festiwalu,
była gazetka „Jarocin”, wydana przez naszemiasto.pl. Broszura prezentowała szereg
interesujących wywiadów z artystami – m.in. z Peterem Hook’iem – legendarnym
basistą Joy Division, Wojciechem Waglewskim z Voo Voo, Michałem Wiraszko
z zespołu Muchy, Krzysztofem Skibą z Biga Cyca oraz Zbigniewem Krzywańskim,
gitarzystą legendarnej Republiki. W „Jarocinie” uwzględniono również wszelkie
niezbędne informacje praktyczne, które pozwoliły festiwalowiczom na swobodne
poruszanie się po terenie festiwalowym.

Nowe miejsce, nowe rozdanie.
Witamy na Jarocin Festiwal 2015!

Są tacy,którzy twierdzą,że dopost punkowej muzykiJoy Division trzeba dojrzeć.I tacy,w tym sam
Peter Hook,którzy są zdania,że aby zrozumieć dorobek legendy zManchesteru należy się

D

o Jarocina wracam zawsze z dużym sentymentem. Uwielbiam
ten specyficzny klimat różniący
się od innych festiwali, tę rockovo jadowitą publiczność, świetne warunki do
grania i czysty rock’n’roll , który zieje ze
sceny - mówi Titus z Acid Drinkers.
W swojej bogatej, już blisko 30-letniej
karierze,„Kwasożłopy” ponad 1500 koncertów. 19 lipca usłyszymy ich podczas
festiwalu w Jarocinie.

A jeśli Ci powiem, że tu
w Polsce znam muzyków, którzy dadzą się pokroić za koncert z Tobą?
To zaproszę ich na scenę. Jestem

Trzy dni pelne muzyki

Mama Selita: Zagrali już kilkaset koncertów w Polsce i kilka za granicą.

Agyness B. Marry: Jej debiutancki
album ukazał się w marcu 2015 r.

2015 zaprasza

ozwój Jarocińskich Rytmów
Młodych to jeden z głównych celów, który stawiają przed sobą
organizatorzy Jarocin Festiwal 2015.
- Jarocin zawsze miał wielką siłę i potrafił jak żadne inne miejsce kreować
młode zespoły. Kiedy spotykam ludzi,
którzy tam jeździli, czuję z nimi ogromną
więź. To jak weterani z Wietnamu –
wspomina Jacek „Dżej Dżej” Jędrzejak.
Lider Big Cyc dokładnie 30 lat temu
został laureatem Jarocina wraz z zespołem Rokosz, a po raz pierwszy na dużej
scenie występował rok wcześniej.
Po reaktywacji festiwalu idea
Jarocińskich Rytmów Młodych ewoluo-
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łam powiedzieć.
Fajnie, że
poruszasz ten temat.
Może kogoś zaskoczy mnie nie zaskakuje wcale - że nie
gramy dla dziadków. To znaczy dla
dziadków też, ale na nasze koncerty przychodzi mnóstwo młodych ludzi. I wcale nie dlatego, że
gramy tak zwany legendarny
materiał.

A dlaczego?
Dlatego, że materiał Joy
Division jest ponadczasowy.
Napisaliśmy mnóstwo kawałków o tym, co przeżywa każdy
młody człowiek. Niedawno
wróciliśmy ze Stanów, gdzie
młoda publiczność reagowała
na nas więcej niż entuzjastycznie. Nieważne,
w jakim miejscu i czasie się znajdziesz. Jak
masz naście lat, prędzej, czy później
dopadnie cię zwątpienie, przygnębienie
i cały syf tego świata. Wystarczy, że

H

istoria grupy rozpoczęła się w
The Brighton Institute Of Modern Music, gdzie Luke
Pritchard (późniejszy założyciel zespołu)
poznał basistę Maxa Rafferty’ego, gitarzystę Hugha Harrisa i perkusistę Paula
Garreda. W 2004 roku postanowili założyć The Kooks, którego nazwa została
zaczerpnięta z utworu „Kook” Dawida
Bowiego (z wydanej w 1971 roku płyty).
Brzmieniami spod znaku The Beatles
czy The Kink na tyle zauroczyli przedstawicieli wytwórni Virgin Records, że ta
podpisała z nimi kontrakt fonograficzny.
Jeszcze przed płytowym debiutem
ukazały sie przedpremierowo trzy

The Kooks

utwory: Eddie’s Gun”, Sofa Song” oraz
“You Don’t Love Me”. Pierwszy album
nosił tytuł The Kooks m„Inside In/Inside
Out” (nawiązali do albumu „White
Light/White Heat” amerykańskiej grupy
Velvet Underground.) pojawił się w 2006
roku szybko trafił na szczyty list przebojów. Tksty frontmana Luke’a Pritcharda
w sporej części były poświęcone prywatnej relacji jaka wtedy łączyła go z wokalistką Katie Meluą.
W 2008 roku ukazała się druga płyta
The Kooks „Konk”. Tytuł tym razem nawiązywał do nazwy studia w północnym Londynie, w którym nagrywali swój
nowy materiał razem z producentem To-

Rozmowa z
Adamem
Pawlickim,
burmistrzem
Jarocina.
W czerwcu minęło 10 lat od reaktywacji festiwalu w 2005 roku. Wówczas odbył się Jarocin PRL Festiwal.
Jak Pan wspomina ten pierwszy
reaktywowany festiwal i kolejne,
których większość odbywało się
podczas pełnienia przez Pana funkcji burmistrza Jarocina?
PRL Festiwal to była to bodajże druga
lub trzecia próba reaktywacji festiwalu. Wtedy zorganizowany został przegląd historii jarocińskich festiwali
i nawiązanie do najlepszych jego lat,
czyli do lat 80. W tym celu nazwy ulic
w Jarocinie zmieniono na nazwy
z tamtego okresu, na ulicach pojawiły
się milicyjne radiowozy i socjalistyczne hasła. Wtedy na festiwal przyjecha-

pięciu miastach w Polsce: Rudzie Śląskiej, Warszawie, Poznaniu, Gdańsku i
Goleniowie. Z każdej eliminacji wyłoniono półfinalistów, którzy wystąpili w
Spichlerzu Polskiego Rocka w Jarocinie.
Jury wybrało siedem zespołów, które
wystąpią podczas Jarocin Festiwal 2015.
Najlepiej zaprezentowały się zespoły: Fri
stejdż bend, De Indigo, Fosfor, Nikt, Blue
Deep Shorts, Envia i Bez sensu.
- Poziom był bardzo wysoki. Ważne
były też kwestie, które dotyczą przekazu
i płynącej z niego prawdy. Znalazłem
dwa lub trzy zespoły, które bardzo
mocno mnie przekonały. Nie chodzi o
ich styl muzyczny, ale o spójność osobo-

wości artystów razem z przekazem tekstowym i muzycznym. To powoduje, że
jestem bardzo zadowolony z tych eliminacji – powiedział Leszek Biolik, członek
jury Jarocińskich Rytmów Młodych, na
co dzień producent muzyczny i muzyk
(Republika, Obywatel G.C.).
Publiczność postanowiła nagrodzić
grupę Offensywa, która też wystąpi w Jarocinie.
Na laureata konkursu czeka nagroda
finansowa. Będą też mieli zagwarantowany występ jako support przed jedną z
światowych gwiazd , którą agencja
Prestige MJM zaprosi do Polski w 2016
roku.

Można powiedzieć, że tegoroczna
edycja to edycja zmian: jest nowy
organizator, nowe miejsce, nowa
formuła rytmów młodych...
Przed Agencją Prestige MJM postawiliśmy zadanie zorganizowania festiwalu, który będzie bardziej nawiązywał
do korzeni. Chodzi o to, aby stawiać

na nowe kapele, które zagrają
na głównej scenie festiwalowej, a nie na dachu autobusu, jak to bywało podczas przeglądów młodych kapel
w Jarocinie. Chcemy, aby konkurs
młodych kapel odbywał się na wyższym poziomie. Myślę, że to spowoduje odświeżenie festiwalu i wejście
w nową erę rozwoju imprezy.
Jak Pan ocenia współpracę z nową
agencją?
Jeśli chodzi o etap przygotowań
do festiwalu, współpracę z nowym
organizatorem oceniam bardzo
dobrze. Jednak ostateczną ocenę chcę
zachować na podsumowanie tegorocznej edycji festiwalu. Wtedy, z perspektywy zakończonej już imprezy,
będę mógł powiedzieć więcej.
Festiwalowi po reaktywacji zarzuca
się zbyt dużo komercji. Z drugiej
strony mocno podkreśla się ideę
powrotu do korzeni. Jak Pan myśli,

Drugi dzień festiwalu, 18
lipca

W sobotę,18 lipca o godz. 12:00 goście
oraz mieszkańcy Jarocina zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w warsztatach
malowania figurek, prowadzonych
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takiego: „niewieliu artystów jest w stanie wyjść obronną ręką z takiej sytuacji,
a już w ogóle nieliczni potrafią przekształcić to w totalny tryumf”.

Rozmowa ze Zbigniewem
Krzywańskim, gitarzystą
legendarnej Republiki, a dzisiaj projektu Nowe Sytuacje. O
pamiętnym koncercie w Jarocinie sprzed 30 lat.

FOT: MAT.PRASOWE

Już pierwszego dnia festiwalu (17
lipca, godz. 16:00) w
siedzibie
jarocińskiego Spichlerza Polskiego Rocka odbędzie się spotkanie z Andrzejem
Kaczkowskim, autorem książki „Ja, hipis
– narkoman. Od fascynacji do degrengolady”, której tłem stały się wydarzenia
polityczne, społeczne i kulturalne w Polsce lat 80. i 90., takie jak stan wojenny,
festiwale w Jarocinie i w innych miastach, pielgrzymki hipisowskie do Częstochowy oraz wiele innych wydarzeń
tamtego okresu. Andrzej Kaczkowski nie
napisał książki dla zysku, lecz ku przestrodze, aby ludzie głęboko się zastanowili, zanim sięgną po jakiekolwiek narkotyki bądź używki.
Po zakończeniu spotkania autorskiego, o godz. 18:00 widownia w Spichlerzu będzie miała szansę wzięcia
udziału w wernisażu wystawy Krzysztofa Zygzaka Chojnackiego, zatytułowanej „Pamięć i duma”. Ekspozycja miniatur, autorstwa wokalisty zespoł TZN
Xenna, została poświęcona powstaniu
warszawskiemu oraz jest częścią cyklu,
w którym prezentowana jest pozamuzyczna twórczość artystów polskiej
sceny rockowej. O godz. 20:00 Krzyszotf
Chojnacki wraz z zespołem zagrają program koncertowy „Co będzie gdy dorosnę? Piosenki z lat 1981-1987”. W drugiej części koncertu zespół zaprezentuje
utwory skomponowane w latach 2011 –
2015.
Pierwszy dzień festiwalu w siedzibie
Spichlerza Polskiego Rocka zamknie
wieczór poświęcony twórczości Yacha
Paszkiewicza, wybitnego autora ponad
czterystu teledysków, który współpracował m.in. z takimi wykonawcami jak:
De Mono, Kult, Kazik Staszewski, Apteka, Maciej Maleńczuk, Wojciech
Waglewski, Golden Life, Hey, Budka
Suflera, Big Day, Formacja Nieżywych
Schabuff, Bielizna, Big
Cyc,
Heldorado i Czarno-Czarni. Goście Spichlerza będą mieli okazję wziąć udział
w spotkaniu ze znanym twórcą, zobaczyć pokaz 101 teledysków Yacha
Paszkiewicza, a także wziąć udział
w projekcji filmu poświęconego Trójmiejskiej Scenie Alternatywnej.

Autorzy różnego rodzaju publikacji dotyczących polskiej muzyki rockowej oraz festiwalu w Jarocinie przyjadą
na tegoroczną imprezę by spotkać się z czytelnikami. Tak będzie między innymi w przypadku: Bogusława Tracza,
Wojciecha Wojdy, Kamila Wicika, Leszka Gnoińskiego oraz Grzegorza Witkowskiego.

i

HARMONOGRAM
SZCZEGÓŁOWY

a PIĄTEK 17.07.2015 r.
16:00 – Spichlerz Polskiego Rocka: „Ja,hipis
– narkoman.Od fascynacji do degrengolady”potkanie autorskie z Andrzejem Kaczkowskim
18:00 – Spichlerz Polskiego Rocka:Wernisaż
wystawy KrzysztofaZygzaka Chojnackiego
„Pamięć i duma”
20:00 – Spichlerz Polskiego Rocka: Koncert
zespołu TZNXenna
22:00 – Spichlerz Polskiego Rocka: Pokaz 101
wideoklipówYacha Paszkiewicza,spotkanie
z autorem oraz film poświęconyTrójmiejskiej
ScenieAlternatywnej
a SOBOTA 18.07.2015 r.
12:00 – Czytelnia pod Ratuszem: warsztaty
malowania figurek prowadzone przezZygzaka
12:00 – Spichlerz Polskiego Rocka: „Gdzie oni
są?”- spotkanie autorskie z KatarzynąAndrzejewską-Szubą i Arturem Szubą
14:00 – Spichlerz Polskiego Rocka: „Mocne
uderzenie”– spotkanie autorskie z Ryszardem
Ćwirlejem
16:00 – Spichlerz Polskiego Rocka: „Hippisi,
kudłacze,chwasty”– spotkanie autorskie
z BogusławemTraczem
18:00 – Spichlerz Polskiego Rocka: „Bez pokory o Farben Lehre”– MUZYKA,SZACUNEK,
PRAWDA- spotkanie autorskie z Wojciechem
Wojdą,KamilemWicikiem i Leszkiem
Gnoińskim.
20:00 – Spichlerz Polskiego Rocka: Koncert
Farben Lehre
22:00– Spichlerz Polskiego Rocka: Pokaz 101
wideoklipówYacha Paszkiewicza,spotkanie
z autorem oraz film poświęconyTrójmiejskiej
ScenieAlternatywnej
a NIEDZIELA 19.07.2015 r.
ok. 13.30 (po mszy świętej za zmarłych muzyków w kościele św.Marcina) – spotkanie
z Andrzejem Sową
15:00 – Spichlerz Polskiego Rocka : premiera
„Grunt to bunt”cz.IV– spotkanie autorskie
z Grzegorzem K.Witkowskim oraz gośćmi
17:00 – Spichlerz Polskiego Rocka: Koncert
zespołów De Łindows i Mandat

przez Krzysztofa Zygzaka Chojnackiego,
odbywających się w ramach inicjatywy
„Czytelnia pod Ratuszem”. W warsztatach udział będą mogły wziąć dwie
grupy, liczące 15 osób. Koszt udziału
w projekcie wynosi 35 zł, a o szczegółach
dotyczących rekrutacji na warsztaty poinformujemy w najbliższym czasie.
Alternatywnym wydarzeniem odbywającym się w sobotnie południe jest
spotkanie autorskie z Katarzyną Andrzejewską-Szubą oraz Arturem Szubą,
które odbędzie się w Spichlerzu Polskiego Rocka. Małżeństwo dziennikarzy
zatrzymało urok muzycznych lat 80.
w publikacji „Gdzie oni są?”. Autorzy
przeprowadzili blisko 100 wywiadów,
nie tylko z ludźmi znanymi, o tym jak
funkcjonowało się w tej pięknej dekadzie. Farbowanie ubrań, nagrywanie
na Grundiga czy wyprawy do Jarocina.
Pierwotnie książka ukazała się w 2013
roku i nakład jest już na wyczerpaniu.
Być może jarocińskiej publiczności uda
się nakłonić autorów na kolejną część?
Po zakończeniu spotkania z autorami
książki „Gdzie oni są?” odbędzie się inne
ciekawe spotkanie, tym razem z Ryszardem Ćwirlejem, autorem kryminału
o dobrych i złych glinach, zatytułowanego „Mocne uderzenie”. Książka mówi
o precyzyjnie wyznaczonej granicy pomiędzy tym, co moralne, a tym, co dalekie od świętości, o świecie w kolorach
czerni i bieli (i to nie tylko ze względu
na czas wydarzeń – schyłek PRL-u). Powieść mocno wpisuje się w literacką
konwencję gatunku, zachwyca kolorytem historycznym i festiwalowym klimatem Jarocina.
O godzinie 16:00 w Spichlerzu Polskiego Rocka odbędzie się natomiast
sotkanie z dr. Bogusławem Traczem, autorem publikacji „Hippiesi, kudłacze,
chwasty. Hipisi w Polsce w latach
1967–1975”, która została wydana przez
Instytut Pamięci Narodowej. Spotkanie
poprowadzi Jacek Kosiak, dziennikarz

Radia Merkury. Dr Bogusław Tracz opowie o ruchu hipisowskim, który został
uznany za „zjawisko o potencjalnych
warunkach kryminogennych” (…). „Od
początku byli przedmiotem zainteresowania instytucji represyjnych państwa
komunistycznego, przede wszystkim
Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa”.
Sobotnie spotkania autorskie w Spichlerzu Polskiego Rocka zwieńczy rozmowa „Bez pokory o Farben Lehre”
z Wojciechem Wojdą, Kamilem
Wicikiem i Leszkiem Gnoińskim. Jaki
jest zespół Farben Lehre i jego lider Wojciech Wojda? Niepokorny, zadziorny,
uparty, konsekwentny i niezależny. Historia zespołu wiedzie od prób w garażu
przy trzydziestostopniowym mrozie,
wyrzucania z kolejnych sal prób oraz
niechęci środowiska i mediów, poprzez
zwycięstwo na festiwalu w Jarocinie, aż
po spektakularny występ podczas Przystanku Woodstock dla kilkusettysięcznej publiczności. Podczas spotkania
publiczność będzie miała szansę posłuchać fascynującej rozmowy o polskiej
scenie muzycznej i jej kulisach.
O godzinie 20:00 zespół Farben Lehre
zagra w Spichlerzu koncert powiązany
z wydaniem biografii zespołu, zatytułowanej „Bez pokory”. Zespół zaprezentuje przekrojowy repertuar, jednak
w przeważającej większości oparty
na kompozycjach z ostatnich kilku płyt
studyjnych. Można być pewnym, że klimatu, energii oraz sentymentalnych momentów czy nawiązań do przeszłości
na nim nie zabraknie.

Trzeci dzień festiwalu, 19
lipca

W niedzielne południe, tuż po zakończeniu Mszy św. za zmarłych muzyków,
w siedzibie lokalnego kościoła odbędzie
się spotkanie z Andrzejem Sową, autorem książki „Ocalony. Ćpun w kościele”.
Na początku lat 90. wraz ze swoim ze-

jaka powinna być przyszłość festiwalu?
Myślę, że musi być i jedno, i drugie.
Ten krok, który w tej chwili robimy,
zmieniając agencję i powierzając organizację festiwalu Prestige MJM, ma
właśnie sprawić, żeby ta komercja,
która będzie na festiwalu przyciągnęła
wiele osób, które poznają te świetne,
młode kapele, które zagrają w Jarocinie.
Przypominam, że w latach 80-tych
w Jarocinie też nie występowały tylko
kapele świeże, nowe. Grały tu także
zespoły, które miały swoją pozycję
na rynku muzycznym, więc myślę, że
słuszne jest, to co powiedziałem
wcześniej, że być może powinno
występować mniej gwiazd, a więcej
czasu na dużej scenie oddać młodym
kapelom. Zakończeniem każdego dnia
powinna być tak zwana wisienka
na torcie w postaci koncertu zespołu
z najwyższej półki. Ciągle szukamy
formuły najlepszej dla festiwalu

Czterech facetów z Republiki swoją sztuką
rozpuściło potężną dawkę złych emocji

Pierwszy dzień festiwalu, 17
lipca

wała. - Funkcja Jarocińskich Rytmów
Młodych zmieniła się, bo żyjemy w czasach nadprodukcji kultury. Ludzi marzących o wielkiej muzycznej karierze jest
bardzo dużo. . Jeśli młody zespół nie chce
rozpoznawać swoich możliwości poprzez boje w różnego rodzaju talent
show, to konkurs jarociński może być doskonałym rozwiązaniem – mówi Mikołaj Lizut, redaktor naczelny Rock Radia.
Tegoroczne Jarocińskie Rytmy Młodych podzielono na trzy etapy. Pierwszy trwał od 1 do 15 kwietnia. W tym czasie wykonawcy będą mogli nadsyłać nagrania. Drugą częścią przeglądu były
przesłuchania w formie koncertów w

ło wielu gości z zewnątrz i to dało nam
perspektywy wprowadzenia
jarocińskiego festiwalu na stałe
do kalendarza imprez w Polsce.
Od tego czasu Jarocin znalazł się
w czołówce imprez festiwalowych
i tak jest do dzisiaj. Uważam, że przełomowym momentem było oddanie
organizacji festiwalu firmie zewnętrznej, co, z perspektywy czasu, uważam
za dobre posunięcie, bo wymiar
przedsięwzięcia i liczba festiwalowych
gości była ponad nasze możliwości.
Kolejny, istotny krok w rozwoju festiwalu postawiliśmy w tym roku, zmieniając organizatora imprezy.
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egoroczny Jarocin Festiwal to nie
tylko czterdziestu wykonawców,
którzy zagrają na kilku scenach.
Festiwalowi towarzyszyć będzie również
całe mnóstwo spotkań autorskich oraz
wydarzeń kulturalnych, zaplanowanych
z myślą o wszystkich tych, którzy
w dniach 17 – 19 lipca odwiedzą Jarocin.
Jednym słowem w Jarocinie nikt nie będzie się nudził!

Acid Drinkers.Słynne „Kwasożłopy”lubią wracać do Jarocina.

Jarocin Festiwal 2015 ma być wyjątkową imprezą nie tylko ze względu
na udział zagranicznych gwiazd, ale
także z powodu szeregu projektów specjalnych.
Koncert z okazji 30-lecia zagra grupa
Voo Voo. Zespół wykona największe
utwory, które powstały w trakcie jego
działalności. Ważnym punktem występu będą pozycje z najnowszej płyty
„Dobry wieczór”. W związku ze szczególną okazją na scenie pojawią się także
specjalni goście. Jednym z nich będzie
Alim Qasimov, który jest uważany za mistrza mugham, klasycznej muzyki Azerbejdżanu.
Szczególny będzie także występ zespołu Big Cyc. Pretekstem stał się w tym

przypadku album „Zadzwońcie po milicję”, który został wydany z okazji 30-lecia wprowadzenia stanu wojennego.
Na płycie znalazło się 11 utworów należących do niezależnych i nieistniejących
już kapel podziemia alternatywnego
z przełomu lat 1982-89.
Na festiwalu fani będą mogli przypomnieć sobie legendarny koncert Republiki z 1985 roku. Zostanie on odtworzony przez Nowe Sytuacje. Projekt,
który w 2013 roku stworzyli muzycy zespołu Republika: Zbyszek Krzywański,
Leszek Biolik, Sławek Ciesielski. W Jarocinie wyjątkowy koncert zagra także zespół Muchy. W tym przypadku ważną
rolę odegrają fragmenty oryginalnego
filmu „FALA –Jarocin 1985” w reżyserii
Piotra Łazarkiewicza. Na scenie będą się
one przeplatać z wykonywanymi
na żywo utworami, pochodzącymi z festiwalu sprzed dokładnie 30 lat. Aranżacją muzyczną całości zajmie się właśnie
grupa Muchy, związana z Jarocinem
osobą Michała Wiraszko, dyrektora artystycznego festiwalu w latach 2008
–2010.
Poza tym zobaczymy m.in. takich wykonawców jak: Budzy i Trupia Czaszka,
My Riot, KSU, Australijczyków z The
Rumjacks, Brytyjczyków z Young Guns.
W tym roku Jarocin Festiwal organizowany jest przez agencję Prestige MJM,
przy współpracy z samorządem
jarocińskim oraz Spichlerzem Polskiego
Rocka. Partnerem imprezy zostało Rock
Radio.

Szukamy formuły najlepszej dla festiwalu

nym Hofferem (m.in. Beck). „Konk” zadebiutował na szczycie zestawienia brytyjskich bestsellerów. Kilka nagrań z tej
płyty zostało wykorzystanych w telewizyjnych produkcjach, zaś przebój „Shine
On” pojawił się w reklamach.Dyskografię grupy uzupełniają płyty: „Junk of the
Heart” (2011) oraz „Listen”, która ukazała się w ubiegłym roku.
Grupa The Kooks po raz pierwszy w
Polsce zagrała w 2009 roku na festiwalu
Open’er. Muzycy zapamiętali koncert
nie tylko z powodu znakomitego przyjęcia przez publiczność, ale też mrożącej
krew w żyłach historii, związanej z samolotem, którym mieli przylecieć. W
maszynę uderzył piorun. Samolot musiał zawrócić wówczas do Monachium,
ale zespołowi udało się dotrzeć na gdyńską imprezę.

T

ORGANEK:Jego pierwszy album
album „Głupi” był sporym hitem.

FOT: KOBARU,MAT.PRASOWE

lisko czterdziestu wykonawców
Trupia Czaszka
z czterech państw świata na pięciu scenach. Wśród nich Peter
Hook z Joy Division, The Kooks, The
Rumjacks, Budzy i Trupia Czaszka, Acid
Drinkers, My Riot i Lao Che. Poza tym
cztery projekty specjalne, które zaprezentują tacy wykonawcy jak: Voo Voo,
Big Cyc, Nowe Sytuacje oraz Muchy. Tak
w skrócie przedstawia się tegoroczny Jarocin Festiwal.
Wizyta Petera Hooka z Joy Division
w Jarocinie (wystąpi w niedzielę, 19
lipca) już teraz budzi bardzo wiele
emocji. Trudno się temu dziwić
bo dla fanów legendarnej
grupy będzie to bardzo sentymentalna podróż.
Po śmierci wokalistyJoy
Division, Iana Curtisa
sów – mówi znany
w 1980 roku grupa uległa
dziennikarz murozwiązaniu, a jej pozostali
zyczny
Roman
członkowie zdecydowali się
Rogowiecki.
na utworzenie zespołu New OrPropozycją dla młodThe Rumjacks
der. Teraz, podczas koncertu w Jaroszych fanów ma być natocinie, fani usłyszą najbardziej rozpoznamiast występ grupy The Kooks (zawalne utwory z płyt: „Unknown gra w piątek, 17 lipca). Na muzycznej scePleasures” i „Closer”.
nie funkcjonuje ona dopiero od dekady,
- To odpowiedni zespół na Jarocin Fe- ale już przez niektórych uznawana jest
stiwal. Ktoś kto wywarł wpływ na wielu za jedną z ikon brytyjskiego indie-rocka.
wykonawców przewijających się przez Jej koncerty to popis niespożytej energii.
Jarocin. Wielu z nich było jego wyznaw- Brytyjczycy swój debiutancki album
cami. Te stare utwory powinny być du- „Inside In/Inside Out” wydali w 2006
żym przeżyciem i magnesem dla pub- roku. Od razu trafił on na szczyty list
liczności. Nie może być z wiadomych przebojów. Tylko na Wyspach Brytyjpowodów Iana Curtisa, ale myślę, że skich sprzedał się w liczbie ponad miPeter Hook zachowa ducha tamtych cza- liona egzemplarzy.

Bogata oferta Jarocina

NoweJarocińskie Rytmy Młodych. Znamy finalistów!

R

Nie to chcia-

The Kooks
FOT:ARCHIWUM PRYWATNE

Przez trzy dni festiwalu swoje koncerty
grać będą zarówno kapele, ktre zasłużyły
już na miano legendy, jak i młodzi artyści,
których kariera dopiero nabiera rozpędu.
Seentymentalny powrót do Jarocina zaliczy m.in. Tomek Budzyński, tym razem
z projektem Trupia Czaszka. Wystąpi
kultowy zespół KSU oraz Tymon & The
Transistors. PojawisięMyRiot,którywykona też utwory Sweet Noise, za sprawą
gościa specjalnego: Magica. Będą laureaci jarocińskich konkursów m.in. Zmaza
czy Curly Heads. Dla Zmazy będzie to
powrót na jarocińską scenę po 8 latach.
– Odkryjemy dużą część naszej nowej
płyty i dzięki temu słuchacze będą mogli
przekonać się, w którą stronę zmierzamy
- zdradza Piotr „Młody” Gmur, wokalista.
Janek Samołyk w swojej biografii ma
zarównofinałKonkursuMłodychZespołów w Jarocinie i nagroda na festiwalu im.
Grzegorza Ciechowskiego w Tczewie za
brawurowe wykonanie „Białej Flagi”.
Zagrają Lao Che, Skubas, ORGANEK
Mama Selita, Natalia Przybysz.
– Będziemy grać nasz „Prąd”, czyli album nagrodzony dwoma Fryderykami
oraz coś z poprzedniej płyty poświęconej Janis Joplin - mówi wokalistka.
Na festiwalu pojawią się też Agyness
B. Marry, Omni mOdO, Magnificent
Muttley czy Black Radio: zespół, który
był finalistą ostatniej edycji programu
„Must Be The Music”.

Porozmawiajmy o fenomenie Joy
Division. Żyjemy w kolorowym świecie, w którym obowiązkiem niemal
jest cieszyć się życiem i odnosić spektakularne sukcesy, a Ty nadal grasz tę
mroczną, do bólu przesyconą emocjami muzykę...
...i na moje koncerty nadal przychodzą
ludzie? (śmiech).

B

nieszczęśliwie się
nagram coś dzisiaj
zakochasz, zrobisz
w nocy, a jutro rano
POWRÓT
jakąś głupotę albo
to już jest u ciebie
JOY DIVISION
wkurzysz się
w telefonie. Niena ludzkość. To
ważne, czy to
Zespół Joy Division wykształcił się
niezbywalne
dobry materiał,
z punkowej grupy Warsaw. Jego
prawo młodości.
czy kompletny
refleksyjna twórczość bardzo szybko
Dlatego to właśchłam, dostępne
zdobyła duże uznanie na całym świecie.
nie do młodych
Po śmierci wokalisty Iana Curtisa w 1980 jest wszystko,
nadal dociera
dlatego ludziom
roku grupa uległa rozwiązaniu, a jej
nasza muzyka.
ciężko wybrać
pozostali członkowie zdecydowali się
Dla mnie jako
i zdecydować, co
na utworzenie zespołu New Order.
muzyka to najjest naprawdę
Występ podczas festiwalu w Jarowiększa nagroda
przełomowe. Poza
cinie będzie jednak sentyza pracę.
tym wszystko się
mentalną podróżą, bo
strasznie szybko zużypanowie
Spora w tym zasługa Iana
wa, ludzie zachwycają się
Curtisa. Wybacz truizm.
poezją, sztuką, muzyką mniej niż
To nie truizm. Jestem wzruszony
kiedyś, o ile w ogóle jeszcze się zachwyza każdym razem, kiedy widzę, że nadal cają.
szanuje się jego dziedzictwo. Tak samo
jak truizmem nie będzie, jeśli powiem,
Osiem lat temu rozstałeś się z New
że mimo tego, że go nie ma, nadal jest
Order. Lepiej Ci było tam, czy teraz,
uwielbiany.
z The Light?
Pytanie z serii: „Porównaj dyktaturę
Zapoczątkowaliście razem nowy rozz demokracją”? (śmiech). Drogi z New
dział w muzyce. Jak się czujesz ze
Order nam się rozjechały z powodu,
świadomością tego?
o którym dzisiaj nie ma sensu gadać,
Gdybyś zapytała mnie o to dekadę
więc uznajmy, że nie pamiętam, o co
wcześniej pewnie odpowiedziałbym, że poszło. Z The Light jest mi dobrze. Jest
tu magia, której w New Order chyba
świetnie. Ale teraz jestem starym,
bardzo mi brakowało. Nikt nic nie
zrzędliwym facetem...
udaje, robimy swoje. Mamy dobrą prasę
i gramy koncerty na całym świecie.
...który żyje na scenie!
Czego chcieć więcej?
Który każdego dnia ogląda swoją starzejącą się gębę w lustrze! Ten nowy
Przecież wiadomo, że poszło o Joy
rozdział w muzyce okupiliśmy ciężką
Divison...
pracą w złych warunkach. Dlatego dziMi poszło i wciąż chodzi o to, że z The
siaj mogę powiedzieć, że udało nam się
Light spuściłem wreszcie parę. Nie ma
zdziałać coś, co było prawie niemożliciśnienia, nie jest duszno. Przypomniawe. Z perspektywy czasu widzę to jako
łem sobie, co to znaczy wolność na sceewolucję, a nie rewolucję.
nie.
Myślisz, że muzykę czeka jeszcze
Ale pewnie wiesz, że po świecie - nie
jakaś rewolucja?
tylko tym muzycznym - chodzi mnóNie chcę znowu zrzędzić, ale rewolucję
w muzyce zabił internet. Powiedzmy, że stwo ludzi, którzy zarzucają Ci, że

Festiwal w Jarocinie, 1985 r. Republika
ma zagrać koncert. Wspomnienia?
Informowano nas, że różne rzeczy
mogą się wydarzyć. Dało się zauważyć
różne transparenty, na których m.in. był
narysowany Grzegorz wiszący na szubienicy. Do tego różne niewybredne
hasła czy związki frazeologiczne dotyczące słowa „Republika”. Znamienne
jest, jak do dzisiaj wspomina to Piotrek
Nagłowski, który był wtedy konferansjerem i prowadził cały festiwal. On
przerażony wychodził na scenę, żeby
nas zapowiedzieć. Tam była nieprawdopodobna ilość złej energii, która szła ze
strony publiczności. Piotrek zapowiedział nas bardzo lakonicznie, bo sam się
tego bał. Staliśmy w czwórkę z boku
sceny i stwierdziliśmy, że wchodzimy
i gramy. Jeszcze była taka akcja, że nasz
kolega Arek Jarosz, który robił światła,
miał włożyć kasetę z nagraniem specjalnego utworu przewidzianego na wejście. Nnieszczęśliwie włożył kasetę, ale
nie z tej strony co należało. A na drugiej
stronie nagrany był jakiś nasz koncert
z Torunia. I poleciała piosenka „Paryż Moskwa 17:15”. Wchodziliśmy na scenę
podczas nagrania z naszego koncertu,
które było takiej sobie jakości. Wszystko
wszystkim się pomieszało, oczywiście

Sławomir Ciesielski ,Zbigniew Krzywański,Leszek Biolik

poza nami. Bo wiedzieliśmy, że wchodzimy na scenę. Nie możemy jednak
zagrać koncertu, bo to co leci, już
dawno powinno przestać grać, a do tego
było pomyłką. I zaczęły lecieć w naszą
stronę te wszystkie pomidory, maślanki.
Te woreczki trzymane przez kilka dni
na słońcu, po to, by pomidory tam zgniły. Na szczęście w żadnego z nas to nie
trafiło, poza Yamahą Grzegorza, co trochę mu rozprogramowało instrument.
Nie wszyscy byli źle nastawieni.
W tym samym czasie kiedy leciał na nas
ten sklep spożywczy i warzywniak,
poleciało też mnóstwo kwiatów. To
chyba były chabry, takie niebieskie, fioletowe. Byliśmy tam bardzo zdeterminowani i spokojni. Tacy w stylu: „pokażemy”. Grzegorz całą sytuację może

trochę bardziej przeżywał, ale generalnie daliśmy na luz. Zaczęliśmy grać koncert, od riffu z „Paryż - Moskwa 17:15”,
więc było mocno i dalej była setlista,
w połowie napakowana świeżymi
utworami. Na końcu pojawiła się „Moja
krew”. Kiedy skończyliśmy koncert to
zapadła cisza. I były bardzo wyraźne
prośby o bisy. Zeszliśmy ze sceny,
stwierdzając, że nie gramy dalej. Grzegorz mówił: „w porządku, ale za tego
pomidora w mój instrument, to bisu nie
będzie” (śmiech). Nikt na nas się nie
obraził, wręcz przeciwnie. Zaśpiewano
nam na te ileś tysięcy gardeł „sto lat”.
Była potem recenzja całego Jarocina
chyba w „Jazz Forum”. I ten fragment
dotyczący naszego koncertu pamiętam
do dzisiaj, bo to strasznie fajnie łechta
próźność. Dziennikarz napisał coś

FOT.XXXXX

Poza zagranicznymi gwiazdami iartystami,którzy zaprezentują specjalne koncerty,na scenie
festiwalowej usłyszymy silną reprezentację polskich artystów.Ze swoją receptą na sukces.

stary i swoje przerobiłem, ale wiem, że
w kawałkach Joy Division jest magia,
którą ludzie przez lata zdążyli pokochać. Nie czuję się super gwiazdą, która
broni dostępu do swojej twierdzy.
Każdy, kto ma serce do muzyki jest mile
widziany.

FOT.XXXXX

Legendarni, modni i świeżynki

Od lat 80. ubiegłego stulecia popularność Joy Division utrzymuje się
na stałym, dość wysokim poziomie.
Dowodem na to jest fakt, że jesteś
headlinerem najstarszego punkowego
festiwalu w Polsce. Reagujesz na to
jakoś szczególnie emocjonalnie?
No pewnie! To dla mnie
powód do dumy i radości.
Zresztą jak każdy koncert
w Polsce. Młodszym
przypomnę, że Joy
Division wyrosło
z punkowej
grupy
Warsaw,
więc
z historycznego punktu widzenia każdy
gig
nad Wisłą
jest dla mnie
wyjątkowy.
Czujemy
do was
szczególną
chemię.
Żeby nie
było, że prawię banały
dodam też, że
macie szalonych kierowców, dlatego zawsze
chętnie fundujemy sobie u was
ekstra dawkę adrenaliny.

FOT.TIMOTHY NORRIS
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Joy Division wyrosło z punko-

To rzeczywiście tak trochę wyglądało
Z perspektywy czas powiem, że może
warto grać przez wiele, wiele lat, żeby
doświadczyć tego, czego my wtedy
doświadczyliśmy. Bo to było niezwykłe
doświadczenie, polegające na tym, że
czterech facetów, nie sobą, tylko swoją
sztuką tak naprawdę rozpuszcza potężną dawkę złych emocji. Po latach Zbyszek Hołdys mi powiedział: „Dlaczego ci
wszyscy ludzie, jeśli mają w sobie tyle
złej energii, to potrafią ją tak bez pardonu kierować w stronę artystów?”. To nie
chodziło tylko o nas. „Dlaczego nie
pojadą na przykład pod dom jakiegoś
gangstera i tam nie zaczną protestować,
rzucać jajkami i protestować? - kontynuował Zbyszek. Po latach zdarzyło się
też parę fajnych historii związanych
z owym koncertem. Kiedy po latach
separacji - jak my to mówiliśmy - gdy
Republika nie grała - byliśmy na jakimś
wywiadzie radiowym. To był 1991 albo
1992 rok. Odbieraliśmy telefony i odpowiadaliśmy na różne pytania. Wszystko
było na antenie. Zadzwonił jeden facet,
który wspomniał, że chciałby wspomnieć Jarocin 1985. I stwierdził, że był
jedną z tych osób, która wtedy rzucała
różnymi rzeczami, wrzeszczała i nienawidziła. Powiedział: „dzwonię właściwie tylko w jednej sprawie, chciałbym
was bardzo za to wszystko przeprosić”.
To są dość wzruszające sytuacje.

Granie w Jarocinie ma wymiar symboliczny
Rozmowa z Krzysztofem Skibą,
wokalistą zespołu Big Cyc, który
jest jedną z gwiazd Jarocin Festiwal 2015.
Festiwal w Jarocinie pewnie kojarzy ci
się nie tylko z muzyką.
Dokładnie 30 lat temu, w sierpniu 1985
roku podczas Festiwalu Muzyków
Rockowych w Jarocinie zostałem
zatrzymany przez Służbę Bezpieczeństwa w trakcie rozrzucania antysystemowych ulotek. Wtrącono mnie do
aresztu śledczego w Kaliszu. Przygoda
nie zakończyła się zbyt wesoło, bo przesiedziałem 3 miesiące w więzieniu. To
był mój chrzest bojowy, jako takiego
rewolucjonisty. A to był też szczególny
rok dla zespołu Rokosz, który wygrał
nagrodę publiczności na festiwalu
w Jarocinie. Część tych muzyków weszła potem w skład Big Cyc. Wtedy w 1985
roku my się jeszcze nie znaliśmy. Big
Cyc powstał dopiero trzy lata później.

BIg Cyc

Wracasz do Jarocina z sentymentem?
Całe to granie trzydzieści lat później ma
dla mnie wymiar symboliczny. Wtedy
była komuna, a teraz przyjeżdżamy
do Jarocina już jako ludzie żyjący
w zupełnie innym systemie. Ja się zaliczam do pokolenia Jarocina. Najpierw
z moimi kolegami jeździliśmy tutaj jako
fani muzyki rockowej. Wychowani
na niej. Później, w latach 90. prowadziłem m.in. konkursowe koncerty razem

z kolegą Pawłem Konnakiem, z którym
mieliśmy program „Lalamido”. No
i oczywiście grałem w Jarocinie. W 1990
roku występowaliśmy już jako gwiazda.
Wtedy premierowo wykonaliśmy utwór
„Ballada o smutnym skinie”. W czasie
kiedy bardzo aktywne były koncerty
punkowe. Więc wykonanie tego utworu
było jakby wezwaniem do wojny. Dla
nas coś normalnego, ale wielu ludzi
uznało to za pewien akt odwagi. Teraz
jest to inny festiwal niż w latach 80. Ale
też jasne jest to, że nie mógłby być taki
sam. Inny jest świat, inna jest Polska.
Przeciwko czemu teraz młode zespoły
mogą się buntować?
Ja myślę, że sporo z nich jest zagubionych i to jest problem, bo do końca nie
wiedzą przeciwko czemu mają się buntować. Natomiast faktem jest, że muzyka rockowa zawsze była muzyką protestu. Myślę, że ten prawdziwy, najbardziej szlachetny rock, jest to rock ludzi
wolnych. Ludzi, którzy są przeciwko

faszyzmowi, ustrojom totalitarnym. To
krzyk wolności i niesamowita forma
ekspresji. Muzyka rockowa w stanie
wojennym pomagała ludziom znaleźć
swój świat. Niszę, w której oni mogli
mieć coś swojego. W tamtych czasach
nic nie było nasze. Radio, telewizja,
gazety były opanowane przez komunistów. Szkoły były opanowane przez
komunistów. To był kraj totalitarny.
Jedynie muzyka była taką ostoją, gdzie
możńa było mieć trochę prywatności.
Myślę, że o to teraz chodzi, żeby muzyka łączyła nas jako ludzi, którzy mają
swój świat. Poprzez dźwięki, niekoniecznie przez jakieś hasła polityczne.
Co Big Cyc zaproponuje podczas tegorocznego festiwalu w Jarocinie?
Skupimy się na większej ilości starych
hitów, zagramy parę nowych rzeczy. Ale
przede wszystkim to będzie ukłon
w stronę naszej wiernej, starszej publiczności, która pamięta Big Cyc z lat 80.
czy początku lat 90.
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NIEDZIELA 19.07.
SCENA GŁÓWNA
Początek
występu

Każdy uczestnik wydarzenia otrzymał wygodne informatory festiwalowe (dwa rodzaje) w wersji kieszonkowej, prezentujące rozpiskę
godzinową wszystkich występów oraz wydarzeń, jak również mapkę
terenu festiwalowego.

IMPREZY FESTIWALOWE
CZWARTEK 16.07.

Wykonawca

19.00 - SPICHLERZ: Jarocińskie Rytmy
Młodych - dogrywka!

14.30 Black Radio
15.10 Agyness B. Marry
16.00 Tymon & Transistors
17.20 Ørganek
18.35 Big Cyc
19.50 The Rumjacks
21.10 Acid Drinkers
22.30 Zwycięzca Jarocińskich
Rytmów Młodych
23.10 Peter Hook & The Light

PIĄTEK 17.07.
16.00 - SPICHLERZ: „Ja, hipis - narkoman.
Od fascynacji do degrengolady” - spotkanie
autorskie z Andrzejem Kaczkowskim
18.00 - SPICHLERZ: Wernisaż wystawy
Krzysztofa Zygzaka Chojnackiego
„Pamięć i duma”
20.00 - SPICHLERZ: Koncert TZN Xenna*

SCENA NAMIOT
Początek
występu

13.00
14.15
15.35

Wykonawca

The Bajikans
Spotkanie autorskie: Kamil Wicik,
Wojciech Wojda, Leszek Gnoiński
„Farben Lehre. Bez pokory”
Shot For Mia

PIĄTEK 17.07.
SCENA GŁÓWNA
15.30
16.30
17.45
19.00
20.15
21.30
23.00
00.30

* bilety za 10 zł, sprzedaż biletów od piątku 17.07. od godz. 10.00
w Spichlerzu, całkowite zyski z biletów przeznaczone dla Rodziny
Stopy, ograniczona ilość miejsc (300)

sobota 18.07.
SCENA GŁÓWNA

Harmonogram Festiwalu

Początek
występu

22.00 - SPICHLERZ: Pokaz 101 wideoklipów
Yacha Paszkiewicza, spotkanie z autorem
oraz film poświęcony Trójmiejskiej Scenie
Alternatywnej

Początek
występu

Wykonawca

Zmaza
Mama Selita
Young Guns
Curly Heads
Skubas
My Riot
Lao Che
The Kooks
Po zakończeniu koncertu The Kooks
projekcja filmu: „Jarocin - Fala 1985”

+goście

Początek
występu

Wykonawca

14.30

Janek Samołyk

Wykonawca

21:40 Blue Deep Shorts
22:00 Cuba De ZOO
22.20 Budzy i Trupia
Czaszka
23:10 Wyrok
23:30 Fri Stejdż Bend
23:50 Nowe Sytuacje
(koncert Republika
Jarocin ’85)

00:50 Dzika Karta JRM
01:10 Muchy Powracająca Fala

SCENA NAMIOT
Początek

12.00
14.30
16.00
17.30
22.00
24.00-4.00

SCENA NAMIOT

Początek
występu

Wykonawca

15.30 Natalia
Przybysz
16.30 Envia
16.50 Bezsensu
17:10 Omni mOdO
17:50 Fosfor
18:10 Nikt
18:30 KSU
19:40 Offensywa
20.00 De Indigo
20.20 Voo Voo

Wykonawca

Warsztaty - Akademia Gitary
Magnificent Muttley
Dzieci Jarocina i goście
Legalna Kultura
Nibylandia (spektakl teatralny)
Kino Festiwalowe

Jarocin Festiwal 2015

OFICJALNE KOSZULKI
FESTIWALOWE

PUNKT WYDAWANIA
AKREDYTACJI

PARKING

POLE NAMIOTOWE

INFORMACJA

TOALETY

PODEST DLA
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

STREFA DLA
CAMPERÓW

GASTRONOMIA

STRAŻ POŻARNA

WYMIANA BILETÓW
NA OPASKI

SANITARIATY

STREFA DLA DZIECI

SCENY

CENTRUM PRASOWE

NAMIOT ROCK RADIA

KASY

STOISKA

SCENA
DLA KAŻDEGO

DUŻA SCENA
SCENA
NAMIOT

BEZPOŚREDNIE
PRZEJŚCIE NA POLE
FESTIWALOWE

GŁÓWNE WEJŚCIE NA
POLE FESTIWALOWE

ul. Maratońska

WEJŚCIE DO MIASTECZKA
FESTIWALOWEGO

PUNKT MEDYCZNY

ul. Okrężna

InformatorY FestiwalowE

Jarocin Festiwal

Jarocin Festiwal

Konferencja prasowa ogłaszająca Jarocin Festiwal 2015
27 marca 2015 roku, w siedzibie Spichlerza Polskiego
Rocka, odbyła się konferencja prasowa Prestige MJM,
zapowiadająca Jarocin Festiwal 2015 oraz informująca
o szczegółach organizacji wydarzenia. W spotkaniu
wzięli udział: burmistrz Jarocina Adam Pawlicki, wiceburmistrz Robert Kaźmierczak oraz współwłaściciele
firmy Prestige MJM: Janusz Stefański i Marek Kurzawa.
W trakcie konferencji organizatorzy przedstawili kilka
istotnych szczegółów dotyczących zmiany lokalizacji
terenu festiwalowego, udoskonalenia formuły przeglądu
Jarocińskich Rytmów Młodych oraz ujawnili pierwsze
gwiazdy Jarocin Festiwal 2015.
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Wizualizacje sponsorów, partnerów i organizatorów
Przy okazji Jarocin Festiwal 2015 można było zauważyć materiały brandingowe patronów medialnych oraz
organizatorów. W oczy rzucał się zwłaszcza rząd flag Rock
Radia ustawionych przy głównym wejściu. Liczne reklamy
zostały również umieszczone na płotach okalających teren
imprezy oraz w namiocie VIP.

Jarocin Festiwal
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Kulisy festiwalu
W ostatnim dniu festiwalu artyści, organizatorzy oraz publiczność musieli zmierzyć się z wichurą. Silny wiatr pojawił się w trak-

cie występu Tymona Tymańskiego & The Transistors.
Podmuchy nie trwały wprawdzie długo, ale i tak
zmusiły artystów do opuszczenia sceny. Wyrządziły
również sporo szkód w festiwalowej infrastrukturze
(między innymi niszcząc ogrodzenie terenu). Jak
wyglądała 15 minutowa wichura można obejrzeć na
filmikach nagranych przez uczestników wydarzenia,
które chętnie były później publikowane na YouTube.
W doborowym towarzystwie czas wichury spędzili
dziennikarze Rock Radia, których gościem była
akurat wówczas Agyness B. Marry. Warto zauważyć,
że artystka wykazała się przytomnością umysłu
i pomagała w ratowaniu dobytku reporterów.
Skutki nawałnicy bardzo szybko i sprawnie zostały
naprawione. W rezultacie festiwal po kilku minutach
przerwy mógł być kontynuowany.

Zespół My Riot tak bardzo nie mógł
doczekać się swojego występu przed
jarocińską publicznością, że w dniu,
w którym miał wyznaczoną próbę stawił
się przed wejściem na pole festiwalowe
wcześnie rano. Jeszcze przed przybyciem

organizatorów. Jak z tego wynika Glaca chciał jak
najlepiej przygotować się do swojego koncertu
w Jarocinie. I faktycznie... Show w wykonaniu My
Riot był jednym z najlepszych podczas Jarocin
Festiwal 2015.

Podczas koncertu zespołu Big Cyc doszło
do niezaplanowanych zdarzeń. W trakcie

wykonywania utworu Moherowe berety, na scenę
wbiegł Tymon Tymański z własnoręcznie wykonanym dildo. Jak nie trudno się domyśleć, wywołało to
aplauz wśród publiczności, a solówka, którą wykonał
Tymon wraz ze swoim… przyjacielem, pozostanie
na długo w pamięci uczestników festiwalu
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