Termin i miejsce
Termin:
sobota, Maj 4, 2019 - 17:30
Miejscowość:
Włocławek
Kod pocztowy:
87-800
Nazwa ulicy/alei/placu:
Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Powiat i gmina:
Włocławek
Kategoria wydarzenia:
Megaweekend w regionie - inauguracja w naszych konstelacjach
Opis wydarzenia:
Grzegorz Hyży stał się popularny dzięki udziałowi w trzeciej edycji “X-Factor”, gdzie zajął drugie
miejsce. Po programie wydał album studyjny “Z całych sił” z takimi hitami jak „Na chwilę”, „Wstaję”
czy „Pusty dom”, za który otrzymał Fryderyka w kategorii Fonograﬁczny Debiut Roku. W 2017 roku
ukazał się drugi album studyjny artysty – „Momenty”. Promowały go single „Pod wiatr”, „O Pani!”.
Płyta pokryła się złotem i przyniosła wokaliście nominację do Fryderyka 2018 w kategorii Album Roku
– Pop. Miarą sukcesu drugiego albumu jest chociażby singiel „Pod Wiatr“, który osiągnął status
Podwójnej Platyny z 23- milonową liczbą odtworzeń na YouTube, a „O Pani“ stała się najczęściej graną
polską piosenką w polskich rozgłośniach radiowych w 2017 roku, sam album był nominowany do
nagrody Fryderyki 2018 w kategorii „Najlepsza płyta Pop“. W 2018 Grzegorz zasiadał w fotelu
trenerskim 9. edycji jednego z najbardziej rozpoznawalnych i popularnych programów muzycznych –
The Voice Of Poland. Razem z zespołem zagrali ponad 250 koncertów, 2 trasy klubowe, wystąpił na
największych festiwalach w Polsce; Sopot Festiwal, Festiwal w Opolu, Festiwal Top of the Top, Super
Hit Festiwal. Future Folk tradycyjną muzykę góralską zestawia z tanecznymi brzmieniami muzyki
elektronicznej, takimi jak dubstep czy electro. W skład zespołu wchodzą wokalista Stanisław KarpielBułecka, DJ Matt Kowalsky oraz skrzypek Szymon Chyc-Magdzin. Zespół do tej pory nagrał dwie płyty
studyjne: Zbacowanie w 2012 roku oraz Zbójnicki After w 2017 roku. Jack Da Rule to Jacek
Zasadziński, włocławski DJ
Bilety:
Impreza bezpłatna
Organizator wydarzenia:
Urząd Miasta Włocławek
Zasięg wydarzenia:
impreza o charakterze lokalnym i regionalnym
Strona internetowa wydarzenia:
http://www.wloclawek.pl [1]
adres strony:

http://inauguracja.kujawsko-pomorskie.travel/pl/wydarzenia/wloclawska-majowka-grzegorz-hyzy-future-folk-jack-da-rul
e
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