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Zobaczcie relację z drugiego dnia urodzin miasta "Kocham Katowice".

Sylwester 2017 w Katowicach. Próby świateł pod Spodkiem ZDJĘCIA

Silny wiatr w Beskidach, roztopy i gwałtowny przybór wód OSTRZEŻENIE METEO
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Sposób na ciepłą wodę  - poznaj najnowsze rozwiązania

Wykwintne i smaczne pożegnanie roku [przepisy]

Po pierwszym, raczej średnim, dniu urodzin miasta w Dolinie Trzech  przyznam, że z rezerwą, a może nawet nutą lęku podchodziłem do sobotniej
odsłony imprezy w centrum miasta. Ziarno niepokoju zasiał mój redakcyjny kolega Jacek Tomaszewski, który podpatrywał, jak bawili się katowiczanie w
piątek. A właściwie to nie bawili,  część nie mogła wejść na koncerty, bo nie miała wejściówek, inna grupa nie mogła trafić na ulubionego artystę ze względu
na chaos w programie, a jeśli już ktoś pojawił się na koncercie, to trzeba go było wyciągać do zabawy. Obawy więc były uzasadnione.

Plan był prosty, "skosztować" czterech koncertów, które odbywały się wczoraj w Starym Dworcu i podcieniach CKK. Niestety, trochę z winy organizacji, a
trochę z powodu własnych upodobań muzycznych, musiałem te plany zrewidować, ale o tym za chwilę.

Przed wyjściem z domu zajrzałem jeszcze profilaktycznie na facebooka, bo zmiany podczas tegorocznych dni miasta to chleb powszedni. Bardzo dobrze
zrobiłem, okazało się, że Saintbox i Kari Amirian zamieniły swoje występy. Gdy punkt 19. pojawiłem się w Starym Dworcu, przecierałem oczy ze zdumienia,
mimo świetnej miejscówki i jakby nie patrzeć powszechnie cenionego artysty (Saintbox to projekt m.in. Gaby Kulki), w ponad 100-letnim budynku ludzi
można było policzyć na palcach trzech rąk - pomocą posłużyła koleżanka. Trudno się więc dziwić, że koncert nie rozpoczął się planowo, artystom na pewno
lepiej grało się dla szerszej publiczności, która stopniowo pojawiała się w Starym Dworcu. Dla mnie to jednak oznaczało wybór - czy uciec już po drugiej
piosence, czy odpuścić początek Żywiołaka? Jako, że Saintbox to nie moje klimaty, zostawiłem alternatywnych udając się na scenę folkową.

W podcieniach , który będzie się organizatorom z Miasta Ogrodów śnił po nocach, bardzo wielu nocach. Co zrobić z ludźmi bez wejściówek? Na
szczęście, gdy o 20. okazało się, że starczy miejsca, wszyscy zostali wpuszczeni. Sam koncert fantastyczny, energia warszawskiego zespołu szybko zaraziła
mieszkańców Katowic, trudno było wypatrzeć kogoś, kto przynajmniej nie podrygiwał w rytm psychofolku. Publiczność długo nie pozwalała Żywiołakowi
zejść ze sceny, ja również nie miałem zamiaru opuszczać tego widowiska, niestety kosztem koncertu Kari Amirian, jeśli ktoś na nim był to świetnie by było,
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Jak wybrać odpowiednią siekierę? -
Najważniejsze elementy

Silny wiatr w Beskidach, roztopy i gwałtowny
przybór wód OSTRZEŻENIE METEO

sponsorowane

PRZEŁOM W ODCHUDZANIU: Minus 14 kg w
miesiąc, bez diety. Sprawdź sposób

jakby podzielił się wrażeniami.

Na koniec w podcieniach CKK zagrali prawdziwi kozacy z Ukrainy. Nadużyciem byłoby powiedzieć, że przyjechali ze wschodu specjalnie do Katowic, bo
Haydamaky koncertują w Polsce chyba częściej niż Ray Wilson, ale jakby nie patrzeć to była kolejna gwiazda zagraniczna. Ukraińcy skocznymi melodiami
dość szybko porwali publikę, która była też świadoma tego, na jaki koncert przychodzi, mało kto zjawił się w podcieniach przypadkowo. Swoją drogą to, w
jaki sposób przygotowano podcienie do koncertu jest prawdziwym majstersztykiem. Pod sceną trwała świetna zabawa, ale można było też usiąść na
schodach (dzięki poduchom zmalało ryzyko złapania "wilka"). Ciemne kotary sprawiały, że koncert odbywał się w typowym klubowym klimacie, ale w
przeciwieństwie do  zamkniętych pomieszczeń - nie było duszno. Warto stawiać na to miejsce!

A jak w tym czasie było w Dolinie 3 ? Już niebawem przeczytacie w relacji Jacka Tomaszewskiego.

WIADOMOŚCI

 UDOSTĘPNIJ  TWEETUJ  KOMENTARZE 3
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Petardy i fajerwerki. Jak używać? Zobaczcie co
mogą zrobić z dłonią WIDEO

Sezon narciarski w Wiśle. Tłumy na stoku
Cieńków [ZDJĘCIA]

Kalendarz Stadionu Śląskiego na 2018 rok.
Zobaczcie niezwykłe ujęcia z drona [ZDJĘCIA]

TEST: Rzadko spotykane znaki drogowe. Sprawdź, czy wiesz co oznaczają

PYTANIE 1:  Znak A-31 ostrzega nas przed..



Niebezpieczną krawędzią drogi po prawej stronie

Niebezpieczeństwem przebicia koła
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Więcej na temat: dni katowic dni katowic 2012 haydamaky saintbox żywiołak

mariusz (gość)

ulma83@poczta.fm (gość)

Jacob (gość)

Kari i Saintbox. Byłem, słyszałem, wrażenia opisałem na swoim blogu: http://blognroll.blox.pl/html

 0 0

Stary Dworzec i Kari Amirian :). No ja zdam krótka relacje z koncertu Kari Amirian :)
Początkowo był problem z wejściem, ale to na koncert Saintbox...jednak potem wpuszczali już ludzi bez wejściówek i na koncert Kari Amirian weszłam przed
czasem:)
Ludzi było sporo i atmosfera baaardzo fajna. Kari Amirian jest moim odkryciem i jest to dla mnie odpowiednik Bat for Lashes. Wokalistka miała piękny czysty
głos...duża ilość instrumentów...ciągły uśmiech wszystkich członków zespołu....a w muzyce dobiegał mrok a i w tle wyświetlana paszcza lwa :)
Takimi artystami powinniśmy się szczycić w Polsce i zagranicą :)....potem był zmiana sprzętu i ok. północy rozpoczęło się afterparty: zagrała Finckobot (grał na
tegorocznym Tauronie) i Ebony Bones dj set (wystąpiła na Tauronie w 2009)....początkowo było kilka osób...a muza super....potem już się zeszli ludzie i biba była
super....naprawdę byłoby super gdyby tam były częste takie imprezy :)
Kolejny minus organizacyjny to taki, że informacja o afterparty podano w sobotę na facebooku ok. godz. 16...nie wyjaśniając co to za artyści i jak styl grają.....i
myślę, że przez to wiele osób nie było świadomych co ich minęło....a minęła ich zajebista biba serwowana przez znaczących dj-ów!!!!!!

 0 0

.... Za to na TsiGunz Fanfara Avantura było 10x tyle miejsca i wpuścić nie chcieli. Więcej ludzi bawiło się za kotarami niż pod sceną. Tak samo o tej 20 niechętnie
wpuszczali i ludzie i tak bawili się z kotarami... Ja wczoraj nieźle się bawiłem, ale za kotarą na murku przy schodach. Przez szparę miałem niezły widok na scenę, a
do tańca nie potrzebuję więcej niż pół metra... Uważam, że wejściówki powinny być dawane tylko bezpośrednio przed koncertami, to by ludzie przychodzili na
ciekawe supporty, artyści nie graliby do pustych sal, a można by było wpuszczać ludzi monitorując aktualne zapełnienie terenu imprezy...
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PRZECZYTAJ TAKŻE

Marzysz o nowym telefonie? Nic prostszego!
Wielkie rozdanie najnowszych smartfonów Honor 9.
Wystarczy, że… więcej

Wspólny bilet w metropolii od 1 stycznia 2018.
Sprawdź ceny...
Wspólny bilet w metropolii od 1 stycznia 2018! Co to
oznacza? Zamiast kilku biletów jednorazowych -...
więcej

Sklepy czynne w Nowy Rok 2018. Godziny
otwarcia sklepów w...
Sklepy czynne w Nowy Rok 2018. Godziny otwarcia
sklepów w Sylwestra i Nowy Rok. Niektóre sklepy w...
więcej
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Sprawdź oferty z Ceneoreklama

AQUAPHOR 2,8l prestige niebie…
Od 69,00 zł

Dafi Astra
Od 39,99 zł

Delimano Przepływowy podgrz…
Od 199,00 zł

Dafi Aquamag Classic
Od 11,99 zł

reklama
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HALLO



Gdzie będziemy podróżować w 2018 roku?
Będziecie zaskoczeni!



Jak zepsuć sobie sylwestra? Oto niezawodne
sposoby [GALERIA]
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Dziesięć rzeczy, które warto
zrobić przed końcem roku!
[GALERIA]



Zbliża się sylwester. To trudny
czas dla zwierzakow. Uważajcie!
[GALERIA]



Poświąteczna depresja? Są na
nią proste sposoby [GALERIA]



Sprawdzone sposoby na
wzmocnienie odporności
organizmu! Idealne na zimę
[GALERIA]
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Dwie na jednego: Tego talentu Filipa Chajzera
jeszcze nie znaliście! [WIDEO]

STREFA BIZNESU
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Sklepy czynne w Nowy Rok 2018. Godziny otwarcia sklepów w
Sylwestra i Nowy Rok



Od Nowego Roku
reklamówki w sklepach po
20 groszy. Darmowe
foliówki całkiem znikną



Ruszyły wyprzedaże
sezonowe. Sprawdź, w
których sklepach są
największe promocje
[ZDJĘCIA]



Fajerwerki CENA. Ile
kosztują sztuczne ognie w
Lidlu, Biedronce, Auchanie,
Tesco, Kauflandzie...

Chcesz zmian? Zmień spożywaną wodę!
28/12/2017   mat. infor.

Cena choinek 2017. Gdzie kupić najtaniej
sosnę, świerk, jodłę? [żywe/naturalne
choinki]15/12/2017  red.  

Zakupy na święta. Który sklep najtańszy?
[RANKING]
23/12/2017  red.  

Godziny otwarcia sklepów w święta Bożego
Narodzenia 2017 [SKLEPY CZYNNE 26
grudnia]26/12/2017  red.  

TOP 10. Czego Polacy szukali w Google w
2017 r.?
13/12/2017  red.  

Ceny karpia 2017: Sprawdź, gdzie kupisz
najtańszą rybę na święta
18/12/2017  red  

Kupiłeś w Decathlonie ten produkt? Lepiej
go zwróć, sklep odda ci pieniądze
11/12/2017  zal  
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MACO przenosi zakład z Austrii na Śląsk. Będzie praca dla 150
osób [Panattoni Park Gliwice III]

Za 11 listopada przysługuje
dzień wolny, jednak nie
każdemu [Dzień
Niepodległości 2017]

Rewolucja w urlopach!
Szykują się spore zmiany -
skorzystasz czy stracisz?



Lista 24 zawodów
deficytowych 2017.
Sprawdź kogo szukają
pracodawcy?

Bezrobocie w woj. śląskim. Gdzie jest
najwyższe? [TOP 10 powiatów]
03/11/2017  red.  

Zarobki w policji. Sprawdź ile zarabiają
teraz policjanci po podwyżkach
11/10/2017  Agnieszka Domka-Rybka  

Ile zarabia kasjer? Sprawdź raport płacowy
22/08/2017  red.  

Praca w śląskiej policji. Trwa nabór,
przyjętych będzie ponad 300 osób
14/08/2017  red.  

Bezrobocie w woj. śląskim. Gdzie jest
najwyższe? [TOP 10 powiatów]
18/05/2017  red.  

Prawie 300 nowych miejsc pracy w
Katowickiej Specjalnej Strefie
Ekonomicznej28/03/2017  mat. prasowe  

Bezrobocie w woj. śląskim. Gdzie jest
najwyższe? [TOP 10 powiatów]
27/03/2017  red.  
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Wyniki matury poprawkowej 12
września 2017. Jak sprawdzić?
Nauka  12/09/2017

Beskidy: gdzie na narty?
Szusować można w Wiśle,
Szczyrku i Istebnej
Wiadomości  16/12/2017

Zostań królową zimnych
przysmaków. Lodovo czyli
domowe, zdrowe lody,...
Książki  28/04/2017  
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