LuxFest #NaFalach з родиною та сусідами
Завдяки фестивалю LuxFest#NaFalach на концерті: Luxtorepdy, Comy чи Arki
Noego, фанати можуть відправитися до Стшешина цілими родинами. Також, для
тих, хто походить з України, зіграє гурт Ноїв Ковчег - українськa Arka Noego!
Фестиваль LuxFest був створений сім років тому Доброxною та Робертом Фрідріхами –
найвідомішою багатодітною сім'єю з Познанi. Для нього, засновника Acid Drinkers, 2
Тm 2.3 або групи Luxtorpeda, найважливішим було те, щоб запросити на концерти своїх
багаторічних фанатiв разом з дітьми. Для неї – створити привабливу пропозицію для
останніх.
- Ми дбаємо про те, аби люди різних поколінь брали активну часть у культурі, і це
завжди було сильною стороною Фестивалю LuxFest. Цьогоріч я попросив його
засновників, чи можна в рамках цієї події запропонувати щось для зростаючої
української громади в Познані - говорить Єнджей Соларський, заступник Президентa
Містa Познань.
Відповідь надійшла сама: з 2005 року заснована Робертом Фрідріхом група Arka Noego,
має свій прототип в Україні. Група «Ноїв Ковчег» має на своєму рахунку понад 20
концертів, зокрема у Києві, Львові та Кам'янці-Подільському. Тепер ми побачимо її
також на озері Стшешинському, де вона розділить сцену з познанською групою Arka
Noego. Недільний пікнік розпочнеться о 12 год майстер - класами та іграми в Родинній
Мистецькій Зоні LuxArt. Концерти стартують о 15.30 год, захід триватиме до 18 год.
Напередодні, в суботу з 18.30 год, гратимуть гурти Coma і Luxtorpeda. Особливо
перший виконавець впишеться в сімейну ідею фестивалю: у своєму новому альбомі
„Вітаємо в нашій казці” Coma виконує власні версії пісень з фільму „Академія Пана
Клексa”. У репертуарі Luxtorepdy немає, мабуть, нічого безпосередньо для дітей, але
прості і комунікативні рок-пісні про необхідність боротьби зі слабкістю і повагою до
відмінностей, захоплюють людей будь-якого віку.
LuxFest також може бути нагодою для пікніка... під наметом. Організатори запрошують
Вас у кемпінг, який знаходиться на відстані 200 метрів від місця проведення заходу на
вул. Кошаліньскою 15 (колишній кемпінг 111), оплата 20 злотих (для дорослих) і 10
злотих (для дітей). Інформація та бронювання за номером телефону: 508 133 053.
Щиро запрошуємо!

LuxFest#NaFalach
Пляж на озері Стшешиньському (вул. Кошаліньска, 15), вхід вільний
27.07
18.30 год. - концерт: Coma
20.15 год. - концерт: Luxtorpeda

28.07
12 год. - Майстеркласи в Родинній Мистецькій Зоні LuxArt
15.30 год. - концерт Ноїв ковчег
16.30 год. - концерт Arka Noego

