FESTIWAL GADAFEST // w samym środku lata //
31.07-01.08.2021 // Pałac Mirów
KSIĄŻ WIELKI
wstęp wolny // bezpłatna  rejestracja uczestników


Po rocznej przerwie wraca Festiwal GADAFEST! W SAMYM ŚRODKU LATA, na już XI edycji wydarzenia czeka na odbiorców ogrom wspaniałej muzyki, a także szereg wydarzeń towarzyszących. Festiwal rozpocznie się 31 lipca 2021 roku w nowej lokalizacji - magicznym, skąpanym w zieleni terenie wokół Pałacu Mirów w Książu Wielkim (pow. miechowski, woj. małopolskie).

Po rocznej przerwie wracamy z kolejną edycją festiwalu GADAFEST! W tym roku wydarzenie odbędzie się 31 lipca, w nowej lokalizacji - magicznym, skąpanym w zieleni terenie wokół Pałacu Mirów w Książu Wielkim (pow. miechowski, woj. małopolskie). Uczestnikom gwarantujemy nieprzerwane 24 godziny wspaniałych koncertów, live actów i djsetów, a także szereg wydarzeń towarzyszących.

Gadafest to wyjątkowy festiwal muzyczny którego początki sięgają 2012 roku. Pierwsze edycje odbyły się w Rabce-Zdroju, kolejne w mistycznym mieście zwanym Miechowem. W tym roku ambicje organizatorów doprowadziły festiwal do ostatecznej destynacji - Książa Wielkiego. Skąpany w zieleni piękny renesansowy zamek otwiera festiwalowiczom swe wrota. Przestrzeń jest na tyle rozległa, że będzie można swawolić w gronie przyjaciół jak i spędzić owocny czas z rodziną.

Gadafest to czas wysoce stężonego relaksu, okraszonego wyjątkową selekcją dźwięków. Na tegorocznym festiwalu nie zabraknie muzyki pełnej energii i tańca, będzie też element metafizycznej zadumy i dźwiękowej  improwizacji.

To nie wszystko. Gadafest to także wydarzenia dla rodzin z dziećmi. Organizatorzy przygotowali dla nich wyjątkowe warsztaty i  gry terenowe. 

Gadafest to wydarzenie dostępne dla każdego, bez względu na poglądy i zasobność portfela. Dlatego festiwal ten jest wydarzeniem darmowym. Pieniądze na organizację pozyskiwane są dzięki społecznościowej zbiórce pieniędzy, z grantów, u lokalnych instytucji i sponsorów. Jedyne, symboliczne opłaty to koszt pola namiotowego.
Do 19 lipca można wesprzeć festiwal na portalu Polak Potrafi:
https://polakpotrafi.pl/projekt/gadafest2021

W tym roku festiwal będzie 24 godzinnym , bardzo skondensowanym wydarzeniem.

PROGRAM:

31.07. 2021 / SOBOTA 
START: 14:30
 
[namiot klubowy]
14:30-00:00
Oryeh  /ambient/ 
Karmiński/Giżycki / electronics, klarnet live 
HiTrash / deep acid
Astral Balloon / electronics, funk, live act
DAJMITENOC /synth live act/
Fonko / electronics, techno, break, live act
 
[Warsztaty artystyczne]
14:00-17:00
Gadalatawce / dla dzieci
Warsztat Odpoczywania z Agą Szuścik / dla młodzieży i dorosłych
Stoisko Kupuj Odpowiedzialnie / dla wszystkich

[scena plenerowa]
18:00-01:10

Gadabit / hip hop, soul, jazz, blues, ethno-world
The Afronauts /afrobeat
Taraban / psychodeliczny hard-rock
Księżyc / avant-folk
 
1.08.2021 / NIEDZIELA
[namiot klubowy]
01:10-15:30
Zorza /minial, break/ dj set
Marcin Sikora /minimal, deep techno/ dj set
HiTrash /rave techno/  dj set
Trip /psy trance/  dj set
Kontrol / dnb liquid/ dj set
Catch_22 / lo-fi, electro/ dj set
Oryeh /house/ dj set
Resmover /experiment/techno/  dj set
Voitek Noir /dnb liquid/  dj set

Kuba Płużek /koncert zamknięcia, piano solo 

Gadafest jest otwarty na wszystko co świeże i szczere – to bardzo ważne założenia, które pozwalają w jednym miejscu spotkać się ludziom o różnorodnych zainteresowaniach, chcących wspólnie spędzić czas i doświadczać najodleglejszych zakamarków muzyki. O to siła tego festiwalu!

Więcej informacji na oficjalnej stronie Festiwalu gadafest: https://gadafest.pl/

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Patroni medialni:
Radio Kraków
OFF Radio Kraków
Elektroniczny Kraków
Going
GoOut

Partnerzy główni:
Stowarzyszenie "Mirów"
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego / 
Gmina Książ Wielki
Powiat Miechowski
OFF Radio Kraków

Partnerzy:
Klub Betel
Galeria Poprzeczna
Egodrop Festival
Cinity - produkcja filmowa
Photografik
Fundacja CampoSfera
Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie
PolakPotrafi.pl
Ladora.pl
Lesovik
Alicja Pajerska
Wapiti Spirit

Sponsorzy:
FIBER
F.H.U. Byczek Taurus
Phinance
Łukasz Jarno
Majewicz Las i Ogród
Pizzeria Oficyna

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Twórcownia, Zespół Gadabit, Co Ludzie Powiedzą?, HiTrash




