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Ten tekst przeczytasz w 2 minuty

6. Międzynarodowe Małopolskich Spotkania z
Folklorem ruszają 8 lipca

Na wszystkich miło�nik�w nieoczywistych połącze� etnod�więk�w, �wiatła i ta�ca czeka nie lada gratka! Już
wkr�tce w podkrakowskich My�lenicach rozpoczną się 6. Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z
Folklorem, festiwal, kt�ry sięga najgłębszych �r�deł kultury.

Pogoda Program TV Horoskop Jak dojadę Lotto
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Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem

Podczas 6. edycji festiwalu organizatorzy postawili na eksperymentalną fuzję muzyki ludowej i
wsp�łczesnych brzmie� wychodząc z założenia, że muzyka, to głos kultury, a jej etniczne brzmienie to

zapis autentycznych związk�w człowieka z historią i tradycją. Integracja d�więk�w przeszło�ci z
nowoczesno�cią nierzadko przynosi zaskakujący, ale i przekonujący efekt. I chyba te głębokie wrażenia,
kt�rych dostarcza obcowanie z muzyką folkową �ciągają do My�lenic wielotysięczną widownię i niezwykłych
go�ci, kt�rzy chcą dla niej gra�.

W tym roku swoją obecno�� na scenie Międzynarodowych Małopolskich Spotka� z Folklorem zapowiedzieli
m.in. DJ Kuba Kozak, kt�ry związany jest z folklorem od lat. Podczas swoich wystąpie� buduje niezwykłą
atmosferę łącząc starowarszawski klimat z egzotycznym brzmieniem wprost z Ameryki południowej.
Tropikalne basy i hałasy z puszczy Amazo�skiej przeplatają się w jego setach z wysokimi, gło�nymi
brzmieniami bałka�skich trąbek, melodiami arabskimi z zachodniej Sahary i Syrii, szalonymi indyjskimi
�piewami i białymi głosami z Ukrainy. Brzmienia w sam raz na My�lenicki Bal Tropikalny przewidziany na
upalny piątkowy wiecz�r. Ale to jeszcze nie wszystko! Opr�cz osiedlowych przeboj�w z brazylijskich Faveli,
cumbii z kolumbijskich plantacji, dembow z dominika�skich plaż, pustynnych rejw z perskiego wesela i
jazgotliwy brass-band�w robiących oompah w kolejnych dniach na scenie pojawią się Psio Crew i Bum Bum
ORKeSTAR! Psio Crew zapewni nam mocne elektroniczne brzmienie duchem z g�r, kt�re wciągnie nawet
najbardziej opornych, bo g�ralskiemu temperamentowi we wsp�łczesnym wydaniu nie da się oprze�, a Bum
Bum ORKeSTAR przeniesie nas w przestrze� tradycji bałka�skiej i klezmerskiej, przy wsparciu tradycyjnej
muzyki polskiej. Wpływy i przenikanie się tych trzech muzycznych �wiat�w sprawiają, że zaskakują energią po
to, by zaraz potem wzruszy� rzewną melodią i zmusi� publiczno�� do poddania się rytmowi muzyki.
Zapowiada się nieprzewidywalne i niepowtarzalne wydarzenie muzyczne!

Tegoroczna edycja Festiwalu rozpocznie się 8 lipca i potrwa do �rody 17 lipca. W tym czasie w My�lenicach,
Tarnowcu, Pcimiu i Krakowie (Galeria Krakowska) zaprezentuje się 10 zespoł�w z Korei, Meksyku, Nepalu,
Nowej Zelandii, Portoryko, Botswany, Chi�skiego Tajpej, Rumunii, Serbii i oczywi�cie Polski. Gł�wna scena
koncertowa zostanie ustawiona na historycznym Rynku w My�lenicach. W ramach wydarze� festiwalowych
będzie można wzią� udział m.in. w warsztatach rękodzieła dla dzieci i dorosłych, warsztatach tanecznych,
koncertach muzyki etnicznej, pokazach kinowych, wystawach i spotkaniach autorskich. Dla miło�nik�w
kulinari�w przewidziano w Małopolskiej Szkole Go�cinno�ci w My�lenicach happening, podczas kt�rego
serwowane będą regionalne przekąski typowe dla kuchni kraj�w goszczących w tym roku na Festiwalu. Dla
tych, kt�rzy chcieliby do�wiadczy� bezpo�rednio tw�rczo�ci zagranicznych zespoł�w pie�ni i ta�ca
przewidziano EtNO korow�d, kt�ry przejdzie m.in. ulicami My�lenic i Krakowa.

Stan powietrza

Warszawa 
Dzisiaj 15

°
Stan powietrza

Dobry

Prognoza Długoterminowa

‹ wr��

https://pogoda.onet.pl/
https://programtv.onet.pl/
https://magia.onet.pl/horoskopy
https://jakdojade.pl/
http://lotto.onet.pl/
https://kultura.onet.pl/muzyka/wiadomosci/6-miedzynarodowe-malopolskich-spotkania-z-folklorem-ruszaja-8-lipca/k80qcs6#
https://pogoda.onet.pl/prognoza-pogody/warszawa-357732
https://pogoda.onet.pl/prognoza-pogody/dlugoterminowa/warszawa-357732
https://www.onet.pl/


 Startują 6. Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem

 "Kr�l lew": pierwszy polski fragment piosenki z nowej wersji �lmu

Tematy: 6. Edycja Międzynarodowych Małopolskich Spotka� z Folklorem 2019, Najnowsze wiadomo�ci

Chcesz, żeby�my opisali Twoją historię albo zajęli się jakim� problemem? Masz ciekawy temat? Napisz do
nas! Listy od czytelnik�w już wielokrotnie nas zainspirowały, a na ich podstawie powstały liczne teksty.
Wiele list�w publikujemy w cało�ci. 

Znajdziecie je tutaj.

Napisz list: Podziel się tym artykułem:

Koniec bloku reklamowego

Open'er Festival 2019: Kylie
Minogue na żywo, czyli miło��
w stylu pop [ZDJĘCIA, RELACJA]

Open'er Festival 2019:
"tegoroczny program jest
najdroższy w historii"[ZDJĘCIA,
RELACJA]

Open'er Festival 2019: On nie
kłania się starym bogom. Sam
się nim staje [ZDJĘCIA,
RELACJA]

Wielka niespodzianka dla
fan�w Męskiego Grania:
dodatkowy koncert!

Off Festival Katowice 2019:
wiemy, kiedy zagrają gwiazdy

Jak dobrze znasz polską
muzykę lat siedemdziesiątych?
[Quiz]

Wydarzenie jest wpisane na międzynarodową listę International Council of Organizations of Folklore
Festivals and Folk Arts (CIOFF).

Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem

 8 – 17 lipca 2019 r.

 My�lenice, Tarnowiec, Pcim, Krak�w

 www.festival.myslenice.pl

 www.facebook.com/malopolskafestival

�r�dło: Materiały prasowe
Data utworzenia: 6 lipca 2019 12:00

Gabi Drzewicka w programie "Rezerwacja": cieszy mnie, że Polacy chcą słuchać muzyki
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