
 

 

 

Informacje o artystach Koncertu Głównego festiwalu 

Wschód Kultury-Europejski Stadion Kultury 

FINK gwiazdą Koncertu Głównego Europejskiego Stadionu Kultury w Rzeszowie 

FINK, czyli Fin Greenall to mieszkający w Niemczech brytyjski wokalista, autor tekstów, gitarzysta, 

producent muzyczny, kompozytor i DJ, uznawany za jeden z najciekawszych męskich głosów ostatnich lat. 

Nazwę Fink, będącą z początku pseudonimem wokalisty, obrał z czasem zespół, z którym nagrywa oraz 

koncertuje. W skład trio oprócz Greenalla wchodzi basista Guy Whittaker i perkusista Tim Thornton.   

Fin rozwijał swoja muzyczną pasję od najmłodszych lat. Co ciekawe sam nauczył się grać na gitarze! 

Współpracował z takimi artystami jak Amy Winehouse, John Legend, grupa The Weeknd, czy Close.  W 2000 

roku ukazał się jego debiutancki album studyjny „Fresh Produce”, a wydawnictwo „Hard Believer” (2014) 

odniosło międzynarodowy sukces docierając na wysokie miejsca list przebojów w Europie i USA. Utwory 

Finka były wielokrotnie wykorzystywane w filmach i serialach telewizyjnych.  

Na występach Fink tworzy niezwykłą atmosferę, o czym świadczy nagroda Independent Music Awards w 

kategorii Najlepszy występ na żywo. Na scenie Europejskiego Stadionu Kultury pojawi się również w duecie 

z niepokornym polskiej sceny rockowej - Organkiem.  

Unikalne muzyczne duety 

Muzyczne kolektywy to stały punkt Koncertu Głównego ESK. Na jednej scenie polskie gwiazdy wraz z 

artystami z innych krajów wykonują specjalnie przygotowane aranżacje utworów. W tym roku oprócz Finka 

i Organka wystąpią: 

Golec uOrkiestra i Zdob si Zdub (Mołdawia) – polski zespół łączący w swojej energetycznej muzyce 

etniczne brzmienia, rock'n'rolla, bluesa, jazz i współczesną muzykę popową oraz mołdawska „petarda” 

grająca muzykę rockową, hip-hopową, folk bałkański oraz ethnic dance.  

Lao Che i Trio Mandili (Gruzja) – polski crossoverowy zespół grający mieszankę rocka, elektroniki, funku, 

hip hopu, oraz trzy młode wokalistki z Gruzji, których piosenki (śpiewane w wersji ludowej) stały się 

absolutnym hitem Internetu.  

Happysad i Brunettes Shoot Blondes (Ukraina)  - polski zespół grający gitarowego, alternatywnego rocka z 

wyrazistymi tekstami i charakterystycznym wokalem oraz indie rockowy zespół z Kijowa, należący do nowej 

niezależnej ukraińskiej sceny muzycznej. 

A na dobry początek… 

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. 

Patroni medialni  

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

koncertomania.pl, Co Jest Grane 24 

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

oraz wschodkultury.eu 


