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Nowy ogólnopolski cykl koncertów Letnie Brzmienia!
Od czerwca do sierpnia w centrach dziewięciu największych polskich miast odbywać się będą koncerty
najpopularniejszych polskich artystów. Krzysztof Zalewski, sanah, BRODKA, Kwiat Jabłoni, Daria
Zawiałow, MROZU, Nosowska i wielu innych wystąpią na scenach plenerowych Letnich Brzmień! Bilety w cenie
od 59 zł i karnety za 249 zł będą dostępne w sprzedaży od przyszłego poniedziałku 19 kwietnia na
www.eventim.pl/letniebrzmienia.
To dopiero pierwsze ogłoszenie artystów. Więcej pojawi się wkrótce!
Program Letnich Brzmień rozkłada się na cały okres wakacyjny, podczas którego odbędzie się ponad sto
koncertów w całej Polsce. W każdym mieście wydarzenia odbywają się w innych terminach. Ich harmonogram
można sprawdzić TUTAJ. Usłyszeć będzie można m.in. autorkę największego przeboju minionego roku, czyli
sanah, promującego najnowszy album “Zabawa” Krzysztofa Zalewskiego, porywającego pop-soulową “Aurą”
MROZA, czy duet Kwiat Jabłoni, który przypomni, że “mogło być nic”, a jest wszystko. W niektórych miastach
wystąpi także KRÓL, który zagra materiał ze swojej najnowszej płyty “Dziękuję”. Ze znakomitymi interpretacjami
piosenek Andrzeja Zauchy wystąpi Kuba Badach. W projekcie “Tribute to Andrzej Zaucha. Obecny” zaprezentuje
piosenki z płyty o tym samym tytule. W programie również koncerty BRODKI zespołu LemON, Darii Zawiałow,
Nosowskiej, Jazz Bandu Młynarski-Masecki oraz wielu innych. Lista artystów w każdym mieście jest dostępna na
www.letniebrzmienia.pl. Zwieńczeniem całego cyklu będzie Letnie Brzmienia Festiwal - dwudniowe
wydarzenie, które odbędzie się 27 i 28 sierpnia na Błoniach PGE Narodowego w Warszawie. Na dwóch scenach
wystąpią nie tylko wybrani artyści znani z całego cyklu, ale też młodzi wykonawcy. Więcej informacji o festiwalu
pojawi się wkrótce.
Miejsca, w których odbędą się Letnie Brzmienia leżą w sercach miast. Charakteryzuje je ogromna
przestrzeń, dzięki której uczestnicy będą mogli czuć się bezpiecznie i zachować zalecany dystans.
Cykl jest kontynuacją pomysłu, który zrodził się w 2020 roku w związku z reorganizacją życia
kulturalnego, spowodowaną przez pandemię koronawirusa. W ubiegłym roku kilkadziesiąt koncertów odbyło się
w sercu Poznania, w malowniczej przestrzeni Parku Starego Browaru, oraz we Wrocławiu. Na plenerowych
scenach wystąpili topowi polscy artyści. Wszystko odbywało się zgodnie z obowiązującym reżimem
sanitarnym: na wejściu każdy uczestnik proszony był o założenie maseczki, w wielu miejscach zlokalizowane były
stacje dezynfekcji rąk, a na ziemi narysowano pasy wyznaczające przestrzeń, w której mogą poruszać się
uczestnicy koncertu.
Podobnie jak w ubiegłym roku – koncerty organizowane są zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa.
Informacje o nakazach i zaleceniach będą aktualizowane na stronie oraz wydarzeniach Facebookowych.
Bilety w cenie od 59 zł oraz karnety za 249 zł będą dostępne w sprzedaży na www.eventim.pl/letniebrzmienia od
poniedziałku 19 kwietnia 2021 r. od godziny 12:00. Dzieci do 6. roku życia uczestniczą w koncertach bezpłatnie.
Wiek musi zostać potwierdzony dokumentem tożsamości dziecka przy wejściu na teren imprezy. Zakup biletów
poza autoryzowanymi punktami sprzedaży (Facebook, aukcje internetowe itp.) stwarza ryzyko zakupu biletów
nieoryginalnych lub nieważnych, które uniemożliwią wejścia na koncert.
Dokładny harmonogram koncertów znajduje się na www.letniebrzmienia.pl, www.goodtaste.pl oraz Facebooku.
Daty oraz godziny koncertów, a także ceny biletów są różne. Wszystkie informacje należy sprawdzać na bieżąco
w kanałach Organizatora oraz śledzić powiadomienia mailowe ze strony bileterii Eventim.pl.
Regulamin Imprezy jest dostępny na: www.goodtaste.pl/regulamin oraz www.letniebrzmienia.pl. Akceptując
regulamin zakupu biletu, zatwierdza się także oświadczenie o stanie zdrowia. Informacje o nakazach
i zaleceniach będą aktualizowane na stronie oraz wydarzeniach Facebookowych.
Organizatorem cyklu jest agencja koncertowa Good Taste Production. Partnerem strategicznym został
Eventim.pl. Współorganizatorzy cyklu to Scena Muzyczna Gdańskiego Archipelagu Kultury, „EC1 Łódź – Miasto
Kultury” w Łodzi, poznańskie centrum handlowe Stary Browar oraz Strefa Kultury Wrocław. Partnerzy Letnich

Brzmień to galeria handlowa Forum Gdańsk, Urząd Miasta Katowice, Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja
Kultury im. Krystyny Bochenek, Szlak Śląskiego Bluesa i multiplatforma mobilności miejskiej FREE NOW.
Sponsorem głównym w Lublinie została PERŁA – Browary Lubelskie S.A. Sponsorem w Katowicach jest Galeria
Katowicka. Impreza została objęta także Honorowym patronatem Prezydenta Miasta Gdańska (www.gdansk.pl)
oraz Prezydenta Miasta Poznania. Patron cyklu to również miasto Szczecin, organizator cyklu Bulwary Miejsce
Spotkań. Patroni medialni projektu to Radio Zet, AMS, Gazeta Wyborcza, Trojmiasto.pl, MojeKatowice.pl,
LoveKrakow.pl, FRESHMAG - Freshmag.pl, wSzczecinie.pl, www.wroclaw.pl oraz Onet.

