Pozytywna energia Dobremiastock Festival!
Stowarzyszenie Druga Strona Ognia zaprasza wszystkich młodych ludzi, którzy interesują się
światem na szóstą edycję Dobremiastock Festival. Jeden z największych festiwali w regionie
odbędzie się 5-6 lipca w nowym miejscu przy ul. Garnizonowej obok basenu „Na Fali”. Na
scenie m.in. czołówka polskiego reggae: Bethel, Tabu, Ras Luta i Jafia Namuel.

Dobremiastock Festival to przedsięwzięcie organizowane przez dobromiejskie Stowarzyszenie Druga
Strona Ognia. Impreza stała się jednym z najważniejszych, wakacyjnych wydarzeń na Warmii i Mazurach.
- Festiwal rzeczywiście ma już uznaną markę i liczymy, że zbliżająca się edycja potwierdzi ją i jeszcze
wzmocni – mówi Mariusz Kwiatkowski, wiceprezes stowarzyszenia DSO. &#8211; Trwają ostatnie
przygotowania i dopinanie wszystkich szczegółów.
Nowa lokalizacja, lepsza integracja
Dwudniowa impreza ma za zadanie oderwać młodych ludzi od komputerów i zachęcić do brania czynnego
udziału w życiu społecznym, a nawet politycznym.
- Przesłanie i główna idea Dobremiastock Festival zamyka się w trzech krótkich, ale ambitnych hasłach:
pokój, miłość i szacunek do drugiego człowieka – wyjaśnia Mariusz Kwiatkowski.
Hasła przewodnie będą realizowane przez młodych ludzi w czasie koncertów i życia festiwalowego, jakie
będzie się toczyć na polu namiotowym oraz w całym Dobrym Mieście. Nowością imprezy jest zmieniona
lokalizacja, która ze stadionu miejskiego przenosi się na tereny rekreacyjne przy ul. Garnizonowej obok
basenu „Na Fali” i Orlika.
- Wydaje nam się, że to będzie dużo lepsza miejscówka – mówi Mariusz Kwiatkowski. &#8211; Zarówno
scena, miejsce koncertów i darmowe pole namiotowe będą praktycznie w jednym miejscu. Naszym
zdaniem będzie to sprzyjać lepszej integracji uczestników festiwalu, którzy będą słuchać muzyki, bawić się
i żyć przez kilka dni w jednym miejscu.

80 kapel z Polski
Podobnie jak w latach ubiegłych na scenie festiwalowej będzie królować pozytywna muzyka reggae,
raggamuffin, hip hop, ska i rock. W Dobrym Mieście zagrają m.in. czołowe zespoły nurtu reggae, czyli
Bethel, Ras Luta, Jafia Namuel, Tabu, Tallib, Zebra, czy legenda polskiego rapu Vienio.
- Wszystkie koncerty są darmowe – podkreśla Mariusz Kwiatkowski. &#8211; Dobieraliśmy wykonawców,
którzy niosą ze sobą pozytywne przesłanie i podkreślają szacunek do człowieka.
W skład Dobremiastock Festival wchodzi także cieszący się ogromną popularnością Ogólnopolski Festiwal
Muzyki Alternatywnej (OFMA). Laureatami przeglądu w latach ubiegłych byli m.in. zespół Czaqu oraz
Starguardmuffin z Kamilem Bednarkiem – o którym śmiało można powiedzieć, że posiada jeden z
najbardziej szokujących i przyjemnych wokali w kraju.
- Nie reklamowaliśmy specjalnie OFMA, a i tak do konkursu zgłosiło się 80 kapel z całej Polski – mówi
Mariusz Kwiatkowski. &#8211; Po przesłuchaniach do konkursu głównego, który odbędzie się 5 lipca
wybranych zostało sześć kapel: BŁG Skład (Jonkowo), Dirty Riffz (Warszawa), D&#39;Dorsh
(Olsztyn-Olsztynek), Omni mOdO (Poznań), Bad Falcon (Sokółka) i Arytmia (Bydgoszcz).
Największym kłopotem organizatorów było w tym roku pozyskanie sponsorów. Na szczęście pomocną dłoń
wyciągnęła gmina Dobre Miasto, która wsparła wydarzenie kwotą 77 tys. zł. Przy festiwalu będzie
pracować wolontariacko 30 osób, wśród których większość stanowią członkowie stowarzyszenia DSO i
przyjaciele Dobremiastock Festival.
- Staramy się wziąć jak najwięcej na siebie, żeby zminimalizować koszty – wyjaśnia Mariusz Kwiatkowski.
&#8211; Będziemy sami sprzątać, opiekować się polem namiotowym, zaprojektowaliśmy też plakaty we
własnym zakresie. Zapraszamy wszystkich do Dobrego Miasta w dniach 5-6 lipca. Spodziewamy się dobrej
pogody i tego, żeby ludzie bawili się kulturalnie i bezpiecznie. Spędźmy ten czas ze razem!
Program Festiwalu
5 lipca &#8211; Ogólnopolski Festiwal Muzyki Alternatynej (OFMA), Vienio, Ras Luta, Jafia Namuel, Echoes
of Eon
6 lipca &#8211; Zwycięzca OFMA, Tabu, Tallib, Zebra, Bethel, Chilli Crew
Szczegółowe informacje na temat Dobremiastock Festival znajdują się pod linkiem:
http://dobremiastockfestival.pl/
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