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Up To Date Festival - Czas na kulturę w Białymstoku

W dniach 23-24 września w stolicy Podlasia odbędzie się Up To Date Festival - impreza, stworzona przez młodych,
ambitnych ludzi, która łączy w unikalny sposób muzykę z innymi dziedzinami sztuki. To kolejny przykład pokazujący,
że Białystok otwiera się na kulturę.

Po sukcesie pierwszej edycji Up To Date Festival, tegoroczna impreza ściągnie jeszcze więcej interesujących artystów
do Białegostoku. Muzykę klubową będą reprezentować m.in. 16 Bit i Richard Murder, Essence & DTEKK i Pioter.
Podczas festiwalu odbędą się także warsztaty Dj-skie. Imprezę uświetni też wspólny performance Teatru Kolektyw i
Jesus Is a Noise Commander. Festiwal będzie miał silną obsadę hip-hopową w postaci składu Parias, Zeusa, Małpy
oraz Łona i Webber. Niewątpliwą gwiazdą imprezy będzie ambientowy producent Geir Jenssen czyli BIOSPHERE
LIVE!. Ciekawy i unikalny nurt muzyczny reprezentować będzie też Ed Cox, który gra na akordeonie do połamanych
junglowych bitów.
Zarówno line up, praca modach organizatorów jak i atmosfera imprezy tworzą niespotykany klimat, który naprawdę
rzadko można spotkać przy okazji innych kulturalnych wydarzeń. - Up To Date Festival to czas kiedy wiele nurtów
muzycznych, a także innych prądów sztuki łączy się, tworząc zjawiskowe wydarzenie na skalę nie tylko krajową, ale i
światową. Dużym plusem jest także wielka praca organizatorów. Są to młodzi ludzie, którzy z wielką pasją i
zaangażowaniem tworzą ten event - mówi Alex Kubaczewski z portalu muzyki klubowej Muno.pl. - To wydarzenie
pokazuje, że Białystok jak i cały region zdobywają coraz silniejszą pozycję na kulturalnej mapie Polski. Szczerze
polecamy Up To Date Festival miłośnikom kultury i dobrej muzyki – każdy tu znajdzie coś dla siebie - dodaje A.
Kubaczewski. Nie tylko atmosfera imprezy jest niecodzienna, ale także jej promocja, w którą zostali zaangażowani
białostoccy seniorzy.
Up To Date Festival, wspierany przez Urząd Miejski w Białymstoku oraz Podlaski Urząd Marszałkowski, rozpocznie
się o godzinie 19 w piątek 23 września w Białymstoku w magazynie na ulicy Węglowej 10 i potrwa do soboty.
Dwudniowy karnet w cenie 59 zł jest dostępny na bilety.muno.pl.
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