
Ambient Festiwal 2012 Wykonawcy:

HARALD GROSSKOPF - Legenda światowej muzyki elektronicznej, członek słynnej grupy "ASH RA 
TEMPEL" oraz projektu "COSMIC JOKERS". W duecie z KLAUSEM SCHULZE nagrał 5 płyt w tym 
uznawaną przez wielu za najlepszą w dorobku K.Schulze -"X". HARALD GROSSKOPF zagra w 
Gorlicach  w  duecie  z  AXELEM  HEILHECKEREM  /git,electronic  loop's/.  Z  przyjemnością 
informujemy że koncert Haralda Grosskopfa będzie nagrywany w formacie "audio" i "video".

MICHAŁ JACASZEK - obecnie czołowy przedstawiciel polskiej sceny elektronicznej, autor muzyki do 
znakomitego filmu 'SALA SAMOBÓJCÓW'

AGRESSIVA'69 -  jeden  z  pierwszych  przedstawicieli  rocka  industrialnego,  założony  w  1989  w 
Krakowie. Założycielami grupy są Tomasz Grochola (śpiew, samplery) i Jacek Tokarczyk (gitara,  
samplery).  Po  nagraniu  pierwszej  płyty  dołączyli  do  nich:  Bogusław  Pezda  (samplery,  efekty),  
Sławomir Leniart i Robert Tuta. Na Ambiencie będą promować / i sprzedawać/ swoją najnowszą  
wyjątkowo oryginalnie wydaną płytę "UMMET".

"XANADU" (Ilona Dobiszewska) - artystka bez wyboru, którą Splot okoliczności sprowadził do Stolicy 
pełnej  macek,  gdzie obecnie mieszka,  pracuje,  ale  przede wszystkim tworzy muzykę domowym 
sumptem... Solo debiutowała w ramach festiwalu Warsaw Electronic Festival w warszawskiej Galerii 
"Zachęta"... Obecnie pracuje intensywnie nad wydaniem własnej (solowej) płyty. Udziela się również  
w dwuosobowym składzie tworząc muzykę do niemych filmów. Swoją muzykę nazywa eklektyczną 
żonglerką, bo nikomu nie udało się jej  na szczęście zdefiniować..  i  niech tak zostanie. Mimo że 
Ambient  gościł  już  na  swojej  scenie  Panie  to  ILONA  będzie  pierwszą  kobietą  występującą  w 
Gorlicach solo.

"VOICES OF THE COSMOS" to inicjatywa stworzoną przez Rafała Iwańskiego (X-NAVI:ET, muzyk 
znany z HATI) i Wojciecha Ziębę (ELECTRIC URANUS, szef wydawnictwa Beast Of Prey). Obaj  
artyści  posiadają  duże  doświadczenie  w  dziedzinie  muzyki  elektroakustycznej.  W  nagraniach 
zamieszczonych na płycie wydanej w 2011 r. - entuzjastycznie odebranej przez prasę muzyczną i 
słuchaczy - wykorzystano oryginalne sygnały i dźwięki pochodzenia pozaziemskiego pozyskane za 
pośrednictwem radioteleskopów (pulsary), nagrania archiwalne z kilku misji kosmicznych i dźwięki  
przestrzeni  kosmicznej.  Ścieżki  instrumentalne  zagrane  i  dograne  pod  rytmy  i  tony  "dźwięków 
kosmosu"  są  bogate  sonorystycznie  i  stworzone  przy  użyciu  instrumentów  elektronicznych  i 
akustycznych. Projekt powstał we współpracy z Sebastianem Soberskim, astronomem z Centrum 
Astronomii  UMK  w  Toruniu,  kierownikiem  Planetarium  i  Obserwatorium  Astronomicznego  w 
Grudziądzu i uzyskał uznanie w środowisku naukowym ciesząc się dużym zainteresowaniem oraz 
poparciem.  Rafał  Iwański  i  Wojciech  Zięba  w  ramach  projektu  "VOICES  OF  THE  COSMOS" 
występują też wspólnie z koncertami w planetariach i festiwalach muzyki elektronicznej, prezentując 
w duecie specjalny audiowizualny program live.

Christian Fennesz - Austriacki gitarzysta,czołowy wykonawca współczesnej muzyki elektronicznej. 
Współpracował między innymi z: "Biosphere", Ryuichi Sakamoto, Davidem Sylvianem.

Dodatkowymi  atrakcjami  będą  pokaz  elektronicznego  sprzętu  firmy  "ROLAND"  oraz  stoisko  ze 
starymi  analogowymi  syntezatorami firmy "ANALOGIA" gdzie będzie można zobaczyć i  usłyszeć 
takie klasyki jak: "SYNTHI AKS",MINIMOOG itp. Jak zwykle będzie też giełda płyt.

http://www.myspace.com/xnaviet

