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GRUPA AZOTY TONE FESTIVAL – PEŁNA INTEGRACJA!
Już 17 września na tarnowskim Rynku odbędzie się Grupa Azoty TONE Festival – nowe wydarzenie
na kulturalnej mapie Tarnowa. Jest to nowa odsłona popularnej imprezy muzycznej organizowanej przez
Grupę Azoty od pięciu lat. TONE Festiwal to muzyczne wielopokoleniowe spotkanie kultur.

Grupa Azoty to projekt nastawiony na przyszłość. Dzięki konsekwentnie realizowanej strategii
integracji branży chemicznej, w ciągu kilku lat stała się czempionem polskiej chemii, budując
wizerunek marki szanującej chlubne przeszłość i tradycję. Z kolei poprzez rozwój organiczny
i technologiczne innowacje konstruuje pewną przyszłość polskiego przemysłu chemicznego. –
Chcemy podkreślać fakt, że przyszłość i rozwój są możliwe dzięki zrozumieniu i poszanowaniu
przeszłości. Chcemy integrować przeszłość i przyszłość w innowacyjną, nową całość. Podobne
mechanizmy i wartości możemy odnaleźć również na polskiej scenie muzycznej – mówi prezes
zarządu Grupy Azoty Mariusz Bober.
Muzyczną podróż rozpoczniemy od koncertu tarnowskiego zespołu WASABI, który poniesie nas
nurtami z pogranicza alternatywy, funky i rock. Następnie przed tarnowską publicznością
wystąpidobrze znany zarówno fanom muzyki lat 80., jak i współczesnym amatorom mocnego
brzmienia zespół Kombi, którego przeboje od ponad trzech dekad nie schodzą amatorom elektroi pop-rocka z ust. „Słodkiego miłego życia”, „Nasze randez-vous” czy „Pokolenie” – to hity, których nie
może zabraknąć. Po megadawce pozytywnej energii zmienimy nieco muzyczne klimaty
i rozpoczniemy wędrówkę z elektro-retro-fuzją utrzymaną w stylistyce żartobliwego pastiszu.
Wszystko za sprawą grupy Modesta Pastiche. Połączenie elektroniki i dj-skiego pazura będzie jednak
zaledwie namiastką tego, co czeka na tarnowian w dalszej części koncertu.Drugą część Grupa Azoty
TONE Festivalu rozpocznie znana i lubiana wokalistka Natalia Nykiel, której przebój „Bądź duży”
zdobył został m.in. nagrodzony najwyższą statuetką w kategorii Eska TV Award. Popowy oddech
pozwoli nam zebrać siły, by wraz z Piotrem i Krzysztofem Cugowskimi ponownie uwolnić energię na
tarnowskim Rynku. Drzazgi w głosie wokalistów na pewno nie będą osamotnione tego wieczoru.
Tarnowianie wielokrotnie już bowiem udowodnili, że ich miasto jest nie tylko Polskim Biegunem
Ciepła, ale również Centrum Muzycznych Emocji. Duet wykona największe przeboje legendarnej
Budki Suflera i zespołu Bracia. Następnie na scenę zobaczymy zespół LemON – formacja o polskołemkowsko-ukraińskich korzeniach. Laureaci Fryderyków i Telekamer będą przedostatnim
wykonawcą I edycji Grupa Azoty TONE Festivalu. Po godz. 21.00 rozpocznie się występ gwiazdy
wieczoru Sebastiana Karpiela-Bułecki, szerzej znanego jako wokalistę ZAKOPOWER. Za sprawą
połączenia tradycyjnych góralskich melodii i nowoczesnej klubowej muzyki ponownie na rynku
zagości folkowo-rockowy nastrój. Aby przedłużyć muzyczne emocje, zapraszamy na After Party w Five
Club (ul. Krakowska 5, Tarnów), gdzie o godz. 23:30 rozpocznie się koncert zespołu XXANAXX (impreza
biletowana). Przewodnikiem na szlaku muzycznych doświadczeń będzie ponownie Irek Jakubek,
którego głos na co dzień uwodzi słuchaczy RMF MAXX. Co ważne, tegoroczny Grupa Azoty TONE
Festival nie ogranicza się jedynie do koncertów gwiazd muzyki. Tego dnia ma przewidujemy również
od godziny 13:00 festiwal food trucków, atrakcje i animacje dla najmłodszych. Wszystko po to, aby
podczas wydarzenia panowała atmosfera pikniku dla całych rodzin. Grupa Azoty TONE Festival –
Pełna Integracja! plan: 1. 17.09.2016 r. – tarnowski Rynek ·13:00 – atrakcje na dzieci.• 14:00 – WASABI,•
14:50 - Modesta Pastiche,• 16:10 – Kombii,• 17:15 - Natalia Nykiel,• 18:20 – Wilki,• 19:40 – LemON,• 21:10 –
Zakopower.
WSTĘP NA POWYŻSZE KONCERTY JEST BEZPŁATNY. 2. 17.09.2016 r. - After Party - zespół XXANAXX Five Club; ul. Krakowska 5, Tarnówkoncert rozpocznie się ok. 23:30 (ok. godzinę po zakończeniu
koncertu zespołu ZAKOPOWER na tarnowskim Rynku).
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