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Jak z pozoru mało istotnym przy organizacji nowego przedsięwzięcia kulturalnego okazuje się
wybór jego miejsca – przekonaliśmy się rok temu. Dziś nie tylko wiemy, że jest to ważne, ale i może
być naszym dodatkowym atutem.
Niech przestrzeń tworzy spójną całośc z proponowaną muzyką, artystami i publicznością. Niech
wypełni się dźwiękiem i gra razem z nami.
Postanowiliśmy: opuszczamy betonowe miasto. Wychodzimy, szukając odpowiedniego dla naszych
założeń kawałka ziemi.
Pada propozycja: „Park Miejski”. Miejsce w centrum… a jednak na uboczu. Bogate w zieleń… ale
skontrastowane z surowym, ceglanym obliczem zabytkowego muru. Mające swoje tajemnice i
historie. Tak jak różnorodne są historie i wspomnienia średzian z nim związane.
Park – tu da się w końcu „oddychac”!
Nowa przestrzeń staje się dla nas źródłem twórczych inspiracji i siłą napędową do dalszych działań.
Niejako sama z siebie narzuca nam inną, ciekawszą formułę całego festiwalu. Nie rezygnujemy z
dźwięków gitar. Bawimy się gatunkami i formą, w której ostre brzmienia mieszają się z melancholią,
nie tracąc wewnętrznej siły przekazu.
Zaprosiliśmy różnorodnych wykonawców, którzy naszym zdaniem sprostają tym wymaganiom.
Podobnie jak my, w swojej twórczości łącząc przeciwieństwa – eksperymentują; porzucając utarte
schematy – poszukują… Dlatego znajdujemy miejsce dla znanych i zasłużonych, których twórczośc w
sposób jasny i czytelny (nie ocierając się przy tym o rutynę) jest wartością samą w sobie, jak i mniej
znanych lub wręcz dopiero rozpoczynających swą przygodę z muzyką – z młodzieńczym zapałem,
entuzjazmem i pakietem niekonwencjonalnych pomysłów. Usłyszymy melodie wpadające w ucho, ale
i dźwięki nierzadko trudniejsze w odbiorze, wymagające od słuchacza głębszego wczucia się w jego
przekaz, refleksji, otwarcia…
Festiwal kierujemy do osób miejscowych i przyjezdnych, chcących przeżyc ten czas w sposób
nietuzinkowy, przyjazny dla wszystkich, oparty na rozmowach i spotkaniach z ciekawymi ludźmi,
spragnionych dobrej i różnorodnej muzyki. Wierzymy, że to nie będzie stracony czas.
Potrzebujemy publiczności z otwartym umysłem. Potrzebujemy CIEBIE.
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