
 

 

 
Europejski Stadion Kultury 2018!  

Dlaczego 21-24 czerwca warto być w Rzeszowie 

Gwiazdą tegorocznej edycji festiwalu Wschód Kultury – Europejski Stadion Kultury będzie jeden 

z najciekawszych męskich głosów Wielkiej Brytanii ostatnich lat: Fink! Podczas Koncertu Głównego 

na Stadionie Miejskim w Rzeszowie nie zabraknie również niezwykłych występów muzycznych 

duetów gwiazd z Polski i ze Wschodu. Ale to nie jedyny powód, dla którego warto być w Rzeszowie 

21-24 czerwca. Jest ich o wiele więcej! Europejski Stadion Kultury 2018 to łącznie 25 projektów, 40 

różnorodnych wydarzeń, 15 koncertów, 4 spektakle i około 200 artystów z 14 państw. Wstęp na 

wszystkie wydarzenia jest bezpłatny! 

Intensywna dawka doznań artystycznych 

Wschód Kultury – Europejski Stadion Kultury to największy na Podkarpaciu i jeden z najciekawszych 

festiwali w Polsce, który zapewnia uczestnikom intensywną dawkę doznań artystycznych. To co 

wyróżnia ESK spośród innych festiwali, to jego interdyscyplinarny charakter. Program festiwalu łączy 

w sobie nie tylko różne gatunki muzyczne, ale również dziedziny sztuki: teatr, fotografię, film oraz 

sztuki wizualne. 

Narodowe Centrum Kultury zainaugurowało Europejski Stadion Kultury w 2011 roku i współtworzy 

go do dziś! 

Fink i niezwykłe duety na Stadionie Miejskim 

Głównym punktem Festiwalu jest Koncert Główny, podczas którego na scenie pojawiają się 

największe polskie i zagraniczne gwiazdy. W poprzednich latach zagrały takie zespoły jak The Kooks, 

Within Temptation, The Fratellis, White Lies, Guano Apes czy Morcheeba. W tym roku gwiazdą 

Koncertu Głównego będzie Fink – brytyjski wokalista, autor tekstów, gitarzysta, producent muzyczny, 

kompozytor i DJ, uznawany za jednego z najciekawszych męskich głosów ostatnich lat. Podczas 

Koncertu Głównego pojawi się również w duecie z niepokornym buntownikiem polskiej sceny 

rockowej – Organkiem.  

To co sprawia, że Koncert Główny ESK jest tak niezwykły to właśnie występy muzycznych 

kolektywów. Polskie i zagraniczne gwiazdy spotykają się na scenie w Rzeszowie, aby wykonać 

unikalne aranżacje utworów. W tym roku w kolektywach, oprócz Finka i Organka wystąpią: Golec 

uOrkiestra i Zdob si Zdub (Mołdawia)  Lao Che i Trio Mandili (Gruzja), Happysad i Brunettes Shoot 

Blondes (Ukraina) . 

Koncert zainauguruje występ Darii Zawiałow - piosenkarki, autorki tekstów i kompozytorki o 

wyjątkowym głosie i silnej osobowości scenicznej, która przebojem weszła na polski rynek muzyczny. 

Na scenie pojawi się też Davit Chakhalyan - młody utalentowany Ormianin, uczestnik armeńskiego X 

Factora, który zachwycił jury i publiczność niesamowitą interpretacją utworu “Dziwny jest ten świat” 

Czesława Niemena, wykonanej przez niego w wersji oryginalnej. 

 

Sztuka, która (się) łączy 

 

Europejski Stadion Kultury to nie tylko Koncert Główny. Jedną z idei festiwalu jest synteza 

różnorodnych gatunków, stąd też podczas ESK występują artyści, którzy łączą ze sobą z pozoru 

skrajnie różne gatunki. W tym roku jednym z motywów przewodnich festiwalu jest również Ukraina, 



 

 

dlatego wśród zaproszonych artystów nie zabraknie takich zespołów jak Vshood, Joryj Kłoc, czy The 

Hardkiss.  

W ramach projektu Electro East, czyli koncertu muzyki elektronicznej wystąpią ukraińskie zespoły: 

YUKO i Band [O]. YUKO to projekt stworzony w 2016 roku przez wokalistkę Yulie Yurinoi i muzyka 

Stasa Koroliova, którzy tworzą muzykę w stylu folktronika, łączącą instrumenty elektroniczne z 

tekstami folkowymi. Band [O] to młody ukraiński zespół grający nowoczesny elektro-pop w oparciu 

o  elektronikę i żywe instrumenty.  

Kolejnym niezwykłym wydarzeniem będzie „Red Rexen temple. The show” – koncert o 

rozbudowanej oprawie wizualnej i scenicznej, w trakcie którego będziecie mogli oglądać: specjalnie 

zaprojektowane kostiumy, towarzyszące muzykom działanie performatywne oraz video projekcje, 

wyświetlane na żywo, na wielowymiarowych ekranach. 

W ramach współpracy Bartosza Nalepy z grupą PITZ tworzącą oryginalną mieszankę jazzu, yassu, 

elektroniki, ambientu i improwizacji, powstanie performance: połączenie muzyki z wizualizacjami 

generowanymi na żywo za pomocą różnych źródeł światła i obrazu, tzw. „Świecenie”. Z zespołem 

wystąpi gościnnie Jerzy Mazzoll - polski klarnecista, wokalista i kompozytor yassowy.  

Stałym punktem programu ESK jest Art Celebration – autorski projekt rzeszowskich muzyków 

Zbigniewa Jakubka i Bartłomieja „Eskaubei” Skubisza, mający na celu eksplorowanie różnych 

gatunków muzycznych oraz aspektów sztuki. W tym roku Eskaubei wraz z Eldo złożą hołd poezji przy 

akompaniamencie AC Bandu złożonego z kadry Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Uniwersytetu 

Rzeszowskiego pod wodzą Zbigniewa Jakubka. Uczestnicy zostaną również świadkami wykonania 

programu „Polska muzyka w Hollywood” na dwa fortepiany.  

W ramach ESK odbędzie się także koncert „Wysocki. Wschody i zachody”, w którym z twórczością 

Wysockiego zmierzą się artyści młodego pokolenia: Kacper Kuszewski, Natalia Sikora, Karolina 

Artymowicz, Arek Kłusowski, Buslav, Jan Traczyk oraz Marcel Sabat. Kolejnym wydarzeniem będzie 

koncert Krzesimira Dębskiego z udziałem Kamila Radzimowskiego z zespołem, którzy zaprezentują 

taneczną i żywą muzykę bałkańską, żydowską i azerską. 

Patroni medialni wydarzenia 

kulturadostepna.pl, Telewizja Polska, Program Trzeci Polskiego Radia, Polskie Radio Rzeszów, 

Nowiny, koncertomania.pl, Co Jest Grane 24 

Wschód Kultury 

Festiwal Europejski Stadion Kultury powstał w 2011 roku, a od d 2013 roku odbywa się w ramach 

projektu Wschód Kultury, który integruje środowiska artystyczne miast Polski Wschodniej i artystów 

krajów Partnerstwa Wschodniego (Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy). 

Wschód Kultury jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe 

Centrum Kultury oraz miasta: Rzeszów, Lublin i Białystok. Przedsięwzięcie odbywa się dzięki 

zaangażowaniu środowisk twórczych, samorządów wschodniej Polski. 

Udział we wszystkich wydarzeniach w ramach projektu Wschód Kultury jest bezpłatny – impreza 

odbywa się pod patronatem portalu kulturadostepna.pl. 

 

Więcej informacji: https://www.facebook.com/wschodkultury/, 

https://www.facebook.com/EuropejskiStadionKulturyPL oraz wschodkultury.eu 

https://www.facebook.com/wschodkultury/

