Późną jesienią tego roku (22 listopada) w Warszawie odbędzie się dziesiąty koncert
"Solidarni z Białorusią". Na najbardziej popularnej scenie stolicy, w klubie Stodoła, zbiorą się ludzie
otwarci na ambitną muzykę a także empatyczni i wrażliwi na przeżycia swoich sąsiadów. Pragniemy
stworzyć przestrzeń, w której można będzie doświadczyć połączenia i przecięcia stylów i kultur.
Zaprezentujemy najciekawsze i najlepsze, naszym zdaniem, projekty białoruskiej, ukraińskiej
i polskiej sceny alternatywnej.
Zagrają:
TonqiXod (Białoruś) – garażowy art-rock z elementami post-punka, psychodelii i jazzu,
zniewalającą atmosferą wewnętrznego niepokoju i napięciami jak w mocnych czarno-białych
thrillerach. Ich debiutancki album zgarnął niemal wszystkie możliwe białoruskie nagrody muzyczne.
Rok później wygrali konkurs Festiwalu Muzyki Młodej Białorusi Basowiszcza. W czerwcu wydali
drugi krążek, który najprawdopodobniej powtórzy sukces debiutu. muzyka, fb
T/Aboret (Polska) – jedna opowieść snuta czterema głosami. Wywodząc się z różnych
muzycznych światów artyści wyrażają siebie w ethno jazzowych kompozycjach i olśniewających
improwizacjach. Zespół powstał w 2015 roku w Warszawie, wygrał XXV Międzynarodowego
Festiwalu Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe”. Zdobywa coraz większą popularność na scenie
krajowej, wabi i czaruje! muzyka, fb
The Glitchhh (Białoruś) – czołowi instrumentaliści i eksperymentaliści mińskiej sceny
alternatywnej. Grają shoegaze, noise, post-rock napełnione efektami gitarowymi. Soundtrack
do wewnętrznego dialogu w wirującej jak kalejdoskopowe szkiełka rzeczywistości. Wystąpią
z ekspresyjną wokalistką Riną Trochi oraz okazjonalnie przygotowanymi wizualizacjami w tle sceny.
muzyka, fb
Żadan i Sobaki (Ukraina) – apokaliptycznie brutalny oraz biblijno-bezkompromisowy skapunkowy projekt z Charkowa. Ironizują, żartują, prowokują, ale z umiarem a czasem ze smutkiem
i bardzo poważnie. Już prawie kultowa kapela pod przywództwem jednego z najlepszych
współczesnych ukraińskich pisarzy Serhija Żadana. Obowiązkowa pozycja dla wszystkich
zapracowanych z dystansem do siebie i otaczającej rzeczywistości. muzyka, fb
Atom Heart (Polska) - młodzi i zdecydowani, blues-rockowa magia lat 70 i jeden
z najlepszych warszawskich debiutów ostatnich lat. muzyka, fb
Ponadto publiczność pozna nowy kolektyw ze stolicy, któremu przewodzi lider Pustek Radek
Łukasiewicz.
W trakcie dni poprzedzających i następujących bezpośrednio po 22 listopada oferujemy Wam
możliwość wzięcia udziału w wydarzeniach towarzyszących. W ramach otwartych spotkań
i warsztatów zachęcamy oraz umożliwiamy zapoznanie się z białoruską literaturą, filmem i innymi
przejawami twórczości.

Głównym fundatorem i współorganizatorem wydarzenia jest Miasto Stołeczne Warszawa.

