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Pol'and'Rock Festival już za 100 dni

  
Kategoria -  Kultura i dziedzictwo 

Data publikacji -20 kwietnia 2021 godz. 12:25  

Najpiękniejszy Festiwal Świata, czyli Pol'and'Rock Festival, zaplanowano w
dniach 29-31 lipca. Organizatorzy zdradzili, kogo w tym roku będzie można
posłuchać. 

Do rozpoczęcia 27. Pol'and'Rock Festival w Kostrzynie nad Odrą zostało równo
100 dni. Partnerem wydarzenia jest Województwo Lubuskie, które od lat ma tam
swoją specjalną strefę. W zeszłym roku, z racji obostrzeń związanych z pandemią
COVID-19, festiwal odbył się w formie domówki. Jak będzie w tym roku jeszcze nie
wiadomo. Mimo nadal trwającej pandemii, organizatorzy przygotowali już moc
muzycznych atrakcji. - Wszystkie zespoły, które miały przyjechać do Polski ze
świata, oprócz gości z Australii King Gizzard and the Lizard Wizard potwierdziły
swoją obecność. Wszystkie polskie zespoły także zrobiły to samo. To samo dotyczy
kapel, które zgłosiły się na eliminacje i które wytypowane zostały do przesłuchań. Z
nich wyłonieni zostaną laureaci, którzy zostaną zaproszeni na festiwal – mówi Jurek
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Owsiak.

Jak dodaje szef WOŚP, coraz częściej w Polsce i nie tylko w Polsce odbywają się
imprezy muzyczne, w czasie których publiczność jest zdyscyplinowana, wspólnie z
organizatorem współtworzy takie przedsięwzięcie i przestrzega wszystkich zasad,
chociażby przebywania na wytyczonych przestrzeniach. - Na tym opieramy nasze
całe planowanie festiwalowe – podkreśla.

Jurek Owsiak nie kryje, że organizacja festiwalu w obecnych czasach to bardzo
trudne wyzwanie. Jest jednak potężna grupa ludzi, która chcąc zrealizować Festiwal,
podda się wszelkim restrykcjom, jakie będą związane z jego bezpieczną organizacją.

- Bardzo dziękuję, że chcecie być z nami i z naszą festiwalową filozofią w czasie
spotkania, którego treścią jest muzyka, przyjaźń i tolerancja wobec wszelkich
inności – dodaje.

Pol'and'Rock Festival 2021: te zespoły już potwierdziły swój występ

Black River
Cluth
Dropkick Murphys
Fiddler’s Green
Jinjer
Limp Bizkit
Pidżama Porno
Static- X
The Exploited
Tagada Jones
While She Sleeps

Pol'and'Rock Festival to największy w Polsce i jeden z największych w
Europie festiwali muzycznych, organizowany od 1995 r., wcześniej pod
nazwą Przystanek Woodstock.
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