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WARSAW MUSIC WEEK FESTIVAL 2017

Warsaw Music Week to nowoczesny festiwal miejski prezentujący utalentowanych artystów z Polski
i zagranicy, a także kluby i sale koncertowe w Warszawie. Inicjatywa powstała w 2009 roku dzięki 
współpracy agencji Good Music Productions z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawa, Liverpool 
Music Week w okresie starań Warszawy o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. I choć Warszawa 
nie zdobyła tytułu, zyskała nowy festiwal, który w tym roku będzie miał już 8. edycję. W ciągu 7 lat, 
na festiwalu bawiło się ponad 60 tysięcy osób! Gwiazdami poprzednich edycji byli m.in.: Unkle, 
Hooverphonic, Ladytron, Hercules & Love Affair, Crystal Fighters, DJ Mehdi, Goldie, Toro Y 
Moi, Erol Alkan, Thomas Azie, DJ Falcon i wielu innych. Łącznie w Warsaw Music Week udział 
wzięło ponad 90 artystów zagranicznych i 150 wykonawców z Polski, którzy wystąpili w ponad 25 
klubach i salach koncertowych w Warszawie. 

Warsaw Music Week to pierwszy w Polsce festiwal, który od 2012 roku zapoczątkował program 
showcase’owy. Niezależne wytwórnie i labele mają tu szansę zaprezentować artystów i premierowe 
wydawnictwa. Tegoroczna edycja obfituje w nowości.

W 2017 roku odbędą się showcase'y wydawnictw, które jeszcze nie miały okazji zaprezentować się w
ramach festiwalu, takie jak Brennnessel, Wydawnictwo Agora czy Fonobo. Do listy klubów 
festiwalowych dołączają dwa nowopowstałe muzyczne miejsca na mapie Warszawy: Grizzly Gin Bar i 
BARdzo bardzo. Warto śledzić ich repertuar! Po raz drugi z rzędu swoich artystów z niezwykłego i 
bogatego katalogu zaprezentuje Requiem Records. Absolutną premierą będzie showcase sygnowany 
przez muzyczny kanał telewizyjny Vevo.

8. edycja obfituje nie tylko w nowe współprace showcase'owe. Do współpracy włączyła się także 
nowa na polskim rynku agencja koncertowa Fource, która jednocześnie jest jednym z najsilniejszych 
graczy w  Kanadzie i Czechach. Dzięki niej do line-upu festiwalu dołączył ukraiński zespół 
DakhaBrakha.

Rok 2017 to również zmiany organizacyjne. Promotorem Festiwalu, obok agencji Good Music w tym 
roku zobaczymy także warszawski klub Progresja, który już rok temu miał gościć na swojej scenie 
WMW.

Progresja to obecnie największy klub muzyczny w Polsce, przez który w ciągu roku przewija się 
nawet 80 000 fanów muzyki. Choć klub przez wiele lat kojarzony był z cięższym brzmieniem na 
scenie Progresji pojawiają się obecnie oprócz rockowych ikon także gwiazdy muzyki mainstreamowej,
pop, elektronicznej, alternatywnej, a nawet jazzowej. Progresja to także kawał muzycznej historii. To
na jej scenie wyrastały współczesne gwiazdy. W ramach WMW na jej scenie zobaczymy nie tylko 
wymieniony już wyżej zespół DakhaBrakha, ale także headlinera festiwalu – francuską gwiazdę sceny
elektronicznej – Danger.

Warsaw Music Week to również platforma networkingowa dla przedstawicieli branży muzycznej 
umożliwiająca nawiązywanie kontaktów i wymianę doświadczeń pomiędzy artystami i menedżerami, 
wytwórniami, promotorami z kraju i zagranicy. W ramach Warsaw Music Week PRO, tym razem 
odbędzie się cykl warsztatów, które są również częścią Music Export Conference, realizowaną przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z Narodowym Centrum Kultury oraz Miastem 
Stołecznym Warszawa i Warsaw Music Week. Podobnie jak w ubiegłym roku odbędzie się ona w 
Centrum Kreatywność Targowa, na warszawskiej Pradze.

Organizator główny i koordynator: Good Music Productions i Progresja Music Zone.

Więcej o Warsaw Music Week Festival 2017 naszej stronie www.warsawmusicweek.pl 

Do zobaczenie na imprezach i wykładach!

http://www.warsawmusicweek.pl/


WARSAW MUSIC WEEK FESTIVAL 2017 — PROGRAM

Koncert Dakhabrakha
05/10 | Progresja | ul. Fort Wola 22 | godz. 20:00 | wstęp: 75 zł / 119 zł
Artyści: DakhaBrakha

DakhaBrakha to kwartet z Kijowa grający muzykę z gatunku world music, sami określają ją mianem
„etno-chaosu”. Zespół powstał w 2004 roku w Kijowskim Centrum Sztuki Współczesnej – DAKH.
DakhaBrakha w swojej twórczości sięga nie tylko po pieśni ludowe z różnych regionów Ukrainy, ich
inspiracji  można  także  szukać  w  Afryce  czy  Australii.  Zespół  znany  jest  ze  świadomego
eksperymentowania z instrumentami z całego świata, przez co ich muzyka jest tak niepowtarzalna i
unikatowa. Nazwa zespołu pochodzi od staroruskich słów даха i браха znaczących „dawać” i „brać”.

Koncert: Tęskno
05/10 | BARdzo bardzo | ul. Nowogrodzka 11 | godz. 21:00 | wstęp: 20 zł 
Artyści: Tęskno 

Tęskno to projekt wokalistki Joanny Longić i pianistki Hani Rani. Składa się na niego zbiór piosenek z
autorskimi  tekstami  w języku  polskim i  muzyka,  która  stara  się  wymknąć  podziałowi  na  znane
gatunki i style, łącząc w sobie akustyczne (pianino, kwintet smyczkowy) i nowoczesne brzmienia.
Premiera projektu odbyła się w maju 2017 roku, od tego czasu zespół zdążył już zagrać 4 koncerty
premierowe: w Warszawie, Poznaniu, Krakowie oraz w Lubiążu - podczas tegorocznej edycji Slot Art
Festival.

Koncert: Danger
06/10 | Progresja |  ul. Fort Wola 22 | godz. 19:00 | wstęp: 70 zł  / 90 zł
Artyści: Danger, Avtomat, Moosak

Danger - człowiek w masce! Francuski DJ, producent muzyczny, grafik i performer, obecnie jedna z
najważniejszych postaci  francuskiej  sceny elektro.  Jest  autorem doskonałych remiksów dla Black
Eyed Peas, La Roux, Nero, Boys Noize czy Empire of The Sun. Na scenie zasłynął z fantastycznych
live actów, nie tylko ze względu na warstwę dźwiękową, ale przede wszystkim wizualną, której sam
jest autorem. W swojej twórczości inspiruje się soundtrackami do gier video z lat osiemdziesiątych.
Jego  muzyka  jest  mroczna.  Na scenie  kreuje  spektakularne  i  enigmatyczne  widowisko,  podczas
którego zawsze występuje w masce. Był gwiazdą 2 edycji Audioriver, gdzie szybko jego twórczość
okrzyknięto  prawdziwą sensacją.  W Progresji  zaprezentuje  show związany z  premierą ostatniego
albumu, 太鼓 (taiko), którego premiera zbiegła się z 10. rocznicą jego działalności na rynku.      
  

Fonobo  Showcase
06/10 | ul. Wilcza 58a | godz. 19:30 | wstęp: wolny
Artyści: Heidrik, Cute Mess

Fonobo  -  oddział  firmy  MTJ  (jednej  z  najstarszych  niezależnych  firm  fonograficznych  w  Polsce,
wydawcy  m.in.  Czesława  Niemena,  Brygady  Kryzys,  Lech  Janerka  czy  Maanam)  to  niezależna
wytwórnia,  która  stawia  na  młodych  i  oryginalnych  artystów.  W  tym  roku  zaprezentuje
festiwalowiczom  Heidrika  -  reżysera  filmowego  i  muzyka  z  Wysp  Owczych.  Artysta  ten  łączy
brzmienia  klasycznych  instrumentów  ze  skandynawską  poetyką  i  wrażliwością.  W  tym  roku
zadebiutował  płytą  Funeral,  która  została  wyprodukowana  przez  samego  Janusa  Rasmussena  z
Kiasmos. Drugim wykonawcą jest kwartet Cute Mess - laureat konkursów: Lumumby Łowi Talenty,
Feta i Foka. O ich twórczości, londyńska wytwórnia Killing Moon napisała, że są połączeniem Florence
+ The Machine i Morning Parade. Debiutancki album w drodze - stay tuned! 

Warsaw Music Week Stage curated by Vevo
06/10 | Cafe Kulturalna | Plac Defilad 1, PKiN | godz. 19:00 | wstęp: od 25 zł
Artyści: Buslav, Young Stadium Club
 
Po raz pierwszy łączymy siły z naszymi przyjaciółmi z Vevo, którzy stworzyli lineup specjalnie dla
Warsaw Music Week. Wspólnymi siłami przygotowaliśmy showcase, gdzie usłyszycie najgorętszych



młodych artystów, debiutujących w 2016 r., którzy mają realną szansę zaistnieć na zagranicznych
rynkach. 

Young Stadium Club – to zespół, który zręcznie łączy gatunek indie z popem. Ich debiutancki album
Hello  ukazał  się  w  2016,  zaś  w maju  miała  swoją  premierę  druga,  dojrzalsza  płyta  Everything
Everyone Everywhere. 

Drugim wykonawcą jest Buslav -multiinstrumentalista, kompozytor i autor tekstów.  Buslav tworzy
muzykę niezwykle wrażliwą i sugestywną. Jego debiut nominowany był do Fryderyków 2017 w dwóch
kategoriach: album roku muzyka pop oraz debiut roku.

Requiem Records Showcase
06/10 | BARdzo bardzo | ul. Nowogrodzka 11 | godz. 19:00 | wstęp: 20 zł
Artyści: Konrad Kucz, Jerzy Mazzoll, Dariusz Przybylski, Leszek Lorent, Marcin 
Albert Steczkowski

Requiem Records to wydawnictwo muzyczne, które od ponad dwóch dekad wydaje oraz promuje
muzykę alternatywną i elektroniczną. Obszerny katalog stylów i nazwisk (ponad 180 wydawnictw, w
tym winyle i kasety) obejmuje m. in.  muzykę klasyczną, elektronikę, jazz i awangardę, new wave,
czy post-punk. 

W tym roku Requiem zaprezentuje jeden z bardziej ambitnych  katalogów i aż 5 artystów! Na scenie
zobaczymy legendę i współtwórcę sceny yassowej - jednego z najciekawszych klarnecistów w Polsce
-  Jerzego Mazzola.  Do składu dołączy  również Konrad Kucz -  elektroniczny multiinstrumentalista
grafik, członek formacji Futri i Nemezis. Obok artystów stanie także Dariusz Przybylski – kompozytor,
 organista , autor oper, utworów symfonicznych, kameralnych i wokalnych. Skład zamyka  Leszek
Lorent  -  perkusista,  doktor  habilitowany  sztuk  muzycznych  oraz  awangardowy  kompozytor-
instrumentalista Marcin Albert Steczkowski (z albumem Łoj!).

Nexpop Showcaes
06/10 | Klub Spatif | Aleje Ujazdowskie 45 | godz. 20:00 | wstęp: wolny
Artyści: Milky Wishlake, Oly, Salk, Loa Frida, Wojtek Urbański / Jagoda Kudlińska

NEXTPOP Songwriters’ Label jest warszawską wytwórnią niezależną. Podczas tegorocznej edycji 
WMW, wytwórnia, wraz z legendarnym klubem SPATiF, zapraszają na szczególne wydarzenie – 
NEXTPOP Evening, podczas którego na 2. scenach wystąpią artyści: SALK, Oly., Milky Wishlake, 
Jagoda Kudlińska \ Wojtek Urbański i Loa Frida (FR),

Znany w Polsce z udanych debiutów label NEXTPOP skupia wybitnie zdolnych i oryginalnych artystów 
sceny niezależnej, koncertujących w Europie. Muzyka NEXTPOP to alternatywny pop/ rock, 
elektronika i indie folk.

Dajsound - Początek
06/10 | Klub Spatif | Aleje Ujazdowskie 45 | godz. 22:30 | wstęp: 10 zł
Artyści: Pupper DJ, Snake Juice, Holiday Inn, Flaming Hot Cheetos, Amyoplasia, 
Mestico

Impreza klubowa w nowym SPATiF-ie, otwartym po długiej przerwie.  Tutaj kwitło życie towarzyskie i
emocjonalne artystycznej Warszawy lat 60-tych i 70-tych. To tu zbierała się śmietanka aktorska,
pisarze, reżyserzy oraz ludzie sztuki. Dziś to miejsce, na miarę XXI w., które zachowuje elegancki
styl  przedwojennej  Warszawy. Tu rodzi  się  nowa historia  miasta.  Jej  główną oś stanowić  będzie
Scena SPATiF-u, na której będą się odbywały liczne premiery, debiuty i nowe autorskie konfiguracje.
Będzie  też  miejscem odważnych  pomysłów,  wolnego  i  nieocenzurowanego spojrzenia  na  sztukę.
Impreza Dajsound to podróż przez wszystkie gatunki muzyczne. 

Brennnessel Showcase
07/10 | Grizzly Gin Bar | Ul. Wilcza 46 | godz. 19:00 | wstęp: wolny
Artyści: Bluszcz, Suumoo



Po raz pierwszy w ramach Warsaw Music Week zaprezentuje się niezależna wytwórnia Brennnessel.
Jest to autorski projekt członków tria Kamp!, którzy zaczęli swoją działalność wydawniczą w 2009
roku. Przyczyniła się ona do powstania ciekawych kolaboracji i odkrycia wielu młodych talentów. 

Ich największym odkryciem stał się duet Rebeka. W kolejnych latach wydali nagrania Oxford Drama,
Niemoc, We Draw A. Podczas showcase’u wystąpi “świeża krew” wytwórni: wrocławski duet Bluszcz,
który w sierpniu zadebiutował albumem Junior. Znalazły się na nim m.in. singiel Aspen i Paraguay
oraz lubelskie trio Suumoo, debiutujące w 2016 roku singlem Flegma.W marcu tego roku ukazała się
ich pierwsza EPka Wojna.

Digital Music Stage
07/10 | BARdzo bardzo | ul. Nowogrodzka 11 | godz. 19:00 | wstęp: wolny
Artyści: Divines, Linia Nocna

Po raz pierwszy na Warsaw Music Week, pojawia się wytwórnia cyfrowa!  Swój showcase organizuje
Digital – część cyfrowa wydawnictwa muzycznego Agora. To ważny sygnał, dla młodych twórców!
Bez  wydania  fizycznej  płyty  też  możesz  zaistnieć  na  rynku  i  na  scenie!  Wydawnictwo  Agora
prezentuje artystów, których muzykę dystrybuuje w sklepach cyfrowych i serwisach streamingowych.
Wystąpią dwa duety electro-popowe. 

Linia  Nocna,  prezentuje  muzykę  elektroniczną  z  elementami  popu  i  chilloutu  w  dość
minimalistycznym wydaniu. W swojej twórczości inspirują się miastem jego dźwiękami,  światłem  i
historiami.  Divines  zaś  łączy  w  sobie  wpływy  trapu,  nu-disco  z  melancholijną  skandynawską
elektroniką. Występ podczas WMW zbiega się z premierą ich singla i EPki – „Miasta”, który prezentuje
bardziej trapowe i nowoczesne oblicze duetu.

Bilety i karnety:

Karnet festiwalowy  89 zł (obejmujący wszystkie wydarzenia, poza koncertem 
DakhaBrakha i warsztatami) 
do kupienia na stronie  www.warsawmusicweek.pl oraz www.goout.net

Bilety pojedyncze:  
Danger 75 zł / 119 zł 
DakhaBrakha 70 zł / 90 zł 
Tęskno 20 zł 
Warsaw Music Week stage curated by Vevo 25 zł

Do kupienia na stronie  www.warsawmusicweek.pl oraz www.goout.net oraz bezpośrednio 
przed wejście do klubu.

PROGRAM WARSAW MUSIC WEEK PRO 2017 

07/10 | Centrum Kreatywności | ul. Targowa 56 | godz. 12:00 | wstęp: rejestracja
Cykl warsztatów dla młodych mangerów, promotorów i artystów 

Warsaw Music Week to również platforma networkingowa dla przedstawicieli branży muzycznej 
umożliwiająca nawiązywania cennych kontaktów i wymianę doświadczeń dla artystów, menadżerów, 
wytwórni, promotorów. Działanie te odbywają się w ramach programu Warsaw Music Week Pro. W 
tym roku jego program stanowić będzie cykl warsztatów dla młodych managerów, promotorów i 
artystów,. Oto ich tematyka 

ABC branży muzycznej
Od czego zacząć organizację trasy koncertowej? Jak promować muzykę? Kim jest booker? Czym 
zajmuje się A&R? Jaka jest rola promotora? Na te i inne pytania odpowiedź znajdziecie podczas 
warsztatów, które poświęcone będą funkcjonowaniu branży muzycznej, organizacji występów i 
promocji artystów.

http://www.goout.net/
http://www.warsawmusicweek.pl/
http://www.warsawmusicweek.pl/


Jak nie utonąć w muzycznej cyberprzestrzeni? 
Czy bez wydania fizycznej płyty można zaistnieć na rynku i na scenie! Jaki zarabiać na cyfrowej 
dystrybucji. Warsztaty przygotowany przez wydawnictwo Agora, dotyczący dystrybucji cyfrowej 
muzyki.

Social Media Ninja
Jak promować artystów, muzykę i wydarzenia w sieci. Jak tworzyć profile oraz kanały w mediach 
społecznościowych.

Wstęp na wszystkie warsztaty jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona. Wszystkie osoby 
zainteresowane prosimy o rejestrację na stronie http/warsawmusicweek.pl/warsawmusicweek pro

Więcej szczegółów na www.warsawmusicweek.pl i 
https://www.facebook.com/warsawmusicweekfestival/ 

Organizatorzy: agencja Good Music Productions i klub Progresja.

Zrealizowano ze środków Miasta Stołecznego Warszawy

Partnerzy projektu: 

Partnerzy showcasów:
Agencja Fource, Wydawnictwo Agora, Requiem Records, Vevo, Fonobo Label, Brennnessel, Nextpop.

Partnerzy klubowi:
Klub Znajomi Znajomych, BARdzo bardzo, Grizzly Gin Bar, Klub Spatif, Cafe Kulturalna.

Oficjalny serwis na www.warsawmusicweek.pl
Facebook: http://www.facebook.com/warsawmusicweek 

Dołączcie do nas! 

http://www.facebook.com/warsawmusicweek
http://www.warsawmusicweek.pl/
https://www.facebook.com/warsawmusicweekfestival/
http://www.warsawmusicweek.pl/

