Dzień Rolling Stonesów w Gietrzwałdzie
Gminny Ośrodek Kultury w Gietrzwałdzie i Radio UWM FM zapraszają na dzień z muzyką The Rolling Stones!
Słynny brytyjski zespół 8 lipca zagra na warszawskim Stadionie Narodowym. Kto się nie załapał, ma okazję
za darmo poobcować z muzyką Stonesów, wybierając Gietrzwałd. W piątek 6 lipca o godz. 17.00 – w
pięknie położonym amfiteatrze, kilkanaście kilometrów od Olsztyna odbędzie się całodzienna impreza:
Dzień Rolling Stonesów w Gietrzwałdzie. Jako gwiazda wystąpi wrocławski zespół Tumblin’ Flash –
najlepszy cover band Stonesów w Polsce. W programie także show Roberta Zienkiewicza, który
zaprezentuje polskie wersje największych klasyków Rolling Stones oraz koncert olsztyńskiej formacji The
Doctors. Impreza (połączona z piknikiem) potrwa do późnego wieczora. Zapraszamy!
TUMBLIN’ FLASH

Gwiazdą &#8222;Dnia Rolling Stonesów&#8221; w Gietrzwałdzie będzie zespół TUMBLIN’ FLASH – piątka
utalentowanych i doświadczonych muzyków, która postawiła sobie za cel możliwie wierne przybliżenie
muzyki i niezwykłej charyzmy scenicznej The Rolling Stones – grupy, która ukształtowała współczesne
oblicze popkultury. Przeboje takie jak (I Can’t Get No) Satisfaction, Angie, Brown Sugar, Jumpin’ Jack Flash
czy You Can’t Always Get What You Want na dobre weszły do kanonu muzyki rockowej. Tumblin’ Flash to
jedyna w Polsce grupa, która oferuje wszystkie największe hity The Rolling Stones, wykonywane z
największą starannością o zachowanie zgodności z oryginałem. Kostiumy, ruchy sceniczne, instrumenty
muzyczne – wszystko to wierne niepowtarzalnemu wizerunkowi Micka Jaggera, Keitha Richardsa i
spółki. Tumblin’ Flash to niesamowita podróż przez ponad 50-letnią karierę jednego z największych
zespołów w historii &#8211; THE ROLLING STONES.
THE DOCTORS

Podczas &#8222;Dnia Rolling Stonesów&#8221; w Gietrzwałdzie wystąpi m.in. olsztyńska grupa rockowa
THE DOCTORS. Znana i lubiana przez studentów. Grają rock, blues oraz covery, które im się podobają.
Anestezjolog, internista, nefrolog. W szpitalu dawkują lekarstwa, a na scenie serwują naprawdę porządną
muzę. Oni wiedzą dobrze, że dźwięki też mogą leczyć.Połączyła ich wspólna pasja. Spotykali się na
konferencjach medycznych, a potem okazało się, że grają na gitarach. – Kiedy lekarz staje na scenie i
zamienia się w muzyka rockowego, daje mu to ogromną satysfakcję i radość. Być może na scenie budzi
zdziwienie, bo jesteśmy kojarzeni z innych ról &#8211; mówi o sobie The Doctors.
ROBERT ZIENKIEWICZ

ROBERT ZIENKIEWICZ – czyli Rolling Stones po polsku. - Urodziłem się dokładnie trzynaście do
kwadratu lat po Adamie Mickiewiczu. Ja w niedzielę przypadkowo w Mrągowie, a wieszcz w poniedziałek
nieprzypadkowo w Zaosiu. Od 1980 roku tworzę (tworzyłem?) poezję. Gram na gitarze od 1983 roku, choć
pierwszą kupiłem dopiero w 1995. Uczyłem się też gry na akordeonie, ale to była błędna decyzja
artystyczna. Od 1986 roku piszę własne piosenki (harcerskie, podróżnicze, historyczne, polityczne,
filozoficzne). Od 2008 roku przekładam piosenki na język polski, w wersjach do śpiewania. Dotychczas
zaatakowałem: angielski, włoski, portugalski, francuski, rosyjski, czeski, niderlandzki, bośniacki oraz
węgierski. Większość tłumaczeń nagrałem przy pomocy jednej, dwóch, a czasem i trzech gitar, za co nie
przepraszam &#8211; mówi artysta o sobie.
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